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RESUMO 

 

O recente crescimento econômico e a ampliação do acesso à internet no Brasil 

vêm causando mutações sociais e nas relações de trabalho, que podem ter 

culminado em um deslizamento midialógico não apenas da função dos blogs, mas 

da maneira como eles são produzidos, passando das escritas íntimas aos lugares 

públicos. Tal processo de expansão da função de linguagem do blog pode estar 

associado, entre outros motivos, a diferentes mudanças ocorridas no mundo do 

trabalho. Nesse contexto, a presente dissertação se propõe a analisar o blog como 

atividade laboral a partir da aproximação da atividade de trabalho de dois blogueiros, 

dos textos por eles produzidos e de entrevistas realizadas pela pesquisadora. Do 

ponto de vista teórico-metodológico, articula algumas noções da perspectiva 

enunciativo-discursiva tal como desenvolvida por Dominique Maingueneau e a 

proposta de tipificação de gêneros e subgêneros do discurso em blogs profissionais 

proposta por Primo (2008), à  ergologia, que propõe, a partir de Schwartz, a 

formalização inovadora de um modo de produção de conhecimento das atividades 

humanas, especificamente do trabalho, Recorre, assim, de um lado, às noções de 

gênero do discurso, hipergênero e ethos e, de outro, àquelas de atividade, norma, 

renormalização e dramáticas. A partir desses corpora, foi possível constatar que, do 

ponto de vista discursivo, os blogs profissionais assumem características peculiares, 

uma vez que as coerções técnicas impostas pela Internet, aliadas às coerções 

genéricas implicadas pelo gênero discursivo blog profissional levam a repensar 

aspectos da teoria clássica de gêneros do discurso. Do ponto de vista ergológico, 

por sua vez, foi possível aventar possíveis motivações dos blogueiros para a 

inserção da blogagem no rol das suas atividades laborais, além de observar o 

envolvimento pessoal e a centralidade da profissão na vida de dois jovens 

profissionais de métiers diferentes.  

 
Palavras-chave: Análise do Discurso, Ergologia, Gêneros do Discurso 
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ABSTRACT 

 

The recent increase in economical development and internet access has 

changed social and working relations. This may have culminated in a midialogical 

slippage not only concerning blog functions, but also in the way blogs are produced. 

This growth process of the language’s function could be related, among other 

reasons, to changes on the whole work environment and employability issues. Based 

on a perspective that combines Discourse Analysis – founded on Dominique 

Maingueneau’s theoretical assumptions and Primo’s studies about professional blogs 

– and Ergolog, this is a philosophical approach that proposes an innovative 

knowledge production’s method about human activity, especially about work issues 

based on Schwartz’s assumptions. Therefore, one reaches for discourse genre, 

hipergenre and ethos theories; and the other reaches for activity, norms, 

renormalization and dramatics ergological notions. After analyzing texts published on 

two different professional blogs, as well as interviews with the bloggers, it was 

possible to determine professional blog’s peculiar features, concerting its discourse 

genres, since technical and generic coercions – implicated by the genre professional 

blog – transgress classical discourse genre theory. On ergological point of view it 

was possible to deduce some possible motivations that could have stimulated the 

bloggers to incorporate blogging among their work activities. Beside, it was also 

possible to note their personal involvement with their work activities.  

 

Keywords: Discourse Analysis, Ergology, Discurse Genres  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Segundo estudo do instituto de pesquisa ComScore1, o Brasil possui a sétima 

maior audiência de internet do mundo, sendo que 30% dos 131 milhões dos 

internautas locais são pessoas com idades entre 25 e 34 anos, sendo que, segundo 

dados divulgados pelo IBGE, as faixas etárias que concentram maior parte da 

população economicamente ativa do país são as de 25 a 29 anos e 30 a 392. Por 

sua vez, os estudos do Grupo Mídia São Paulo apontam para o fato de que blog é a 

sétima categoria de sites mais visitada no Brasil. Seu alcance3 em território nacional 

chega a 70,1%, ao passo que a média mundial é de 50,3% 4 . Tais números, 

representativos no que diz respeito à presença da blogosfera na vida de brasileiros, 

também pode servir como porta de entrada para uma análise a respeito de algumas 

mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. 

Conforme o título do presente estudo, o blog será analisado como uma 

ferramenta que possibilita uma maneira diferente de trabalhar ou de lidar com o viver 

no trabalho. Inicialmente utilizados como diários online, os blogs foram sofrendo 

deslizamentos midialógicos 5  e, paulatinamente, ganhando espaço entre as 

atividades laborais de trabalhadores de diversas áreas. Partindo do pressuposto de 

que o trabalhador “mantém relações com seu ambiente em condições particulares 

de sua história” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 103), é possível observar que as 

relações sociais e de trabalho estão se adaptando às novas realidades laborais e 

comunicacionais, profundamente ligadas às novas tecnologias e, 

                                                 
1Brazil digital future in focus 2013 – Key insights from 2012 and what they mean for the coming year 
(Futuro digital do Brasil em foco 2013 – Ideias chave vindas de 2012 e o que elas representam para o 
ano seguinte, em tradução livre) 
2Anuário do sistema público de emprego trabalho e renda – Dieese. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A333FE61F013341780DBB382F/mercado.pdf>. Acesso 
em 14 ago 2015. 
3 Segundo o manual da ferramenta Google Analytics, alcance é o número total de pessoas que 
executaram determinada ação – visualizaram ou clicaram – no conteúdo do site. Disponível em: 
<https://support.google.com/feedburner/answer/78954?hl=en>. Acessado em: 04 dez. 2014 
4  Mídia dados pro 2014 – Mídia Digital/Alcance por Categoria. Estudo feito a partir de dados 
disponibilizados pela ferramenta Media Metrix, do Grupo Instituto ComScore. O universo amostral foi 
constituído a partir de um painel de pessoas com mais de 15 anos e com acesso a internet em casa e 
no trabalho. Disponível em: <https://dados.media/>. Acessado em: 01 dez. 2014 
5 Optamos pelo termo deslizamento midialógico para designar o processo de profissionalização dos 
blogs por considerarmos que os diferentes usos dos blogs fazem com que os sentidos de seus 
empregos oscilem de acordo com as posições-sujeito dos blogueiros. Trata-se de uma alusão aos 
deslocamentos de sentidos que um sintagma pode sofrer em diferentes enunciações.  
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consequentemente, mudando a maneira como o trabalhador interage com suas 

próprias “dramáticas”6, elemento que permeia e perpassa toda atividade humana.  

Inegavelmente, a blogagem, encarada aqui como uma atividade, possui um 

caráter midiático e comunicacional. De acordo com Maingueneau (2013, p. 67), os 

dispositivos de comunicação “só podem aparecer quando certas condições sócio-

históricas estão presentes (...). As tipologias dos gêneros do discurso se 

contrapõem, deste modo, às tipologias comunicacionais por seu caráter 

historicamente variável” (idem). Assim, a caracterização dos novos modelos sociais 

que operam no Brasil contemporâneo pode ser feita a partir dos gêneros de discurso 

que a sociedade brasileira torna possível e que a tornam possível. Algumas 

categorias de dispositivos comunicacionais, entretanto, podem abrigar diversos 

gêneros discursivos. Trata-se dos hipergêneros (Maingueneau, 2010), noção que 

será abordada na presente pesquisa, uma vez que serve para caracterizar os blogs.   

Além do objetivo já explicitado, pretende-se realizar uma análise discursiva e 

ergológica da atividade de trabalho do blogueiro, por meio dos textos produzidos e 

da observação dos discursos sobre sua atividade, de modo a trazer uma 

contribuição para se estudar a relação linguagem e trabalho. Nesse contexto, será 

iniciado um processo de historicização da blogagem profissional em um grande 

centro urbano brasileiro como São Paulo.  

Fenômeno relativamente recente no Brasil (o primeiro blog profissional 

brasileiro data de 20067), a blogagem profissional vem ganhando cada vez mais 

relevância nas disciplinas relacionadas à área de comunicação. Desde 2009 8 , 

cursos livres, extensões universitárias, graduações e pós-graduações lato sensu já 

estão começando a dedicar aulas de disciplinas relacionadas a Marketing Digital à 

confecção de blogs e estratégias para sua melhor divulgação, por exemplo. Desta 

maneira, é possível perceber uma nova realidade de trabalho que viabiliza e é 

viabilizada pelo blog, principal justificativa para a realização da presente pesquisa. 

                                                 
6Para Yves Schwartz, (2011, p.133) em seu “Manifesto por um ergoengajamento”, “o fato de que a 
humanidade nos atravessa por (...) debates de valores, (...) dramáticas que questionam e tornam a  
questionar incansavelmente o uso que fazemos de nós mesmos”. 
7Disponível em: <http://papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-primeiro-problogger-
brasileiro-parte-i/>. Acessado em: 13 jun. 2014. 
8Ano de realização do primeiro Social media Brasil, evento voltado para treinar profissionais de 
marketing e comunicação digital. Disponível em: 
<http://www.mediaeducation.com.br/socialmediabrasil>/ Acessado em: 13 jun. 2014. 
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Seu caráter instável ainda causa, entretanto, certo desconforto intelectual – termo 

tomado de empréstimo de Schwartz (2010), cujo sentido será explicitado mais 

adiante – para o pesquisador. Assim será possível dar visibilidade à blogagem como 

atividade de trabalho, refletir sobre a inserção dos blogs no âmbito das atividades 

laborais de dois brasileiros que trabalham em áreas diferentes, as motivações que 

os levam a lançar mão deste recurso para fins profissionais e a maneira como esta 

atividade é realizada. Para isso, será necessário escutar o que o trabalhador tem a 

dizer sobre as atividades laborais que ele procura impor a si mesmo, isto é, o uso 

que ele faz de si9 durante o engendramento da atividade de trabalho. 

O interesse em estudar o deslizamento midialógico dos blogs decorre de 

questionamentos acerca da necessidade de manutenção da empregabilidade10 em 

setores da atividade relacionados à comunicação, como a publicidade. Tais 

profissões estão sujeitas a uma realidade extremamente dinâmica e intrinsecamente 

ligada ao desenvolvimento tecnológico, que acontece em uma velocidade 

vertiginosa, além de sofrerem grandes influências dos discursos inerentes ao 

capitalismo flexível. Ao entrar em contato com uma abordagem enunciativo-

discursiva por meio do curso de extensão “Análise do discurso: o que é, como se 

faz? Leitura e escrita” ministrado no segundo semestre de 2012 na PUC-Cogeae, 

essas questões foram ganhando novos contornos.  

Este curso foi a porta de entrada para o Grupo Atelier, no qual a presente 

dissertação se insere. Filiado à linha de pesquisa Linguagem e trabalho, ela se 

caracteriza por enfatizar a análise das práticas de linguagem em situação de 

trabalho. Por esta trilha, evoca a ergologia, uma abordagem multidisciplinar que 

investiga intelectual, social, histórica e epistemologicamente a sinergia dos saberes 

disciplinares e as questões relacionadas à produção do saber (SCHWARTZ in 

                                                 
9 O conceito de uso de si advém da abordagem ergológica, que considera o engendramento da 
atividade de trabalho como uma constante gestão de si e dos meios técnico, humano e cultural do 
trabalho. Para Schwartz (in Schwartz; Durrive, 2010), essa gestão não se dá como uma execução, 
mas como um “uso de si”. 
10Empregabilidade: (em.pre.ga.bi.li.da.de) sf.:1. Característica ou qualidade do que ou de quem é 
empregável. 2. Possibilidade de ser empregado (empregabilidade do sistema/do metalúrgico) 
[F.: empregável - + -(i)dade, seg. o padrão erudito] – iDicionário Aulete,Disponível em: 
<http://aulete.uol.com.br/empregabilidade>. Acessado em: 03 maio 2014. Para Possenti (2013, p. 
370), empregabilidade “significa, basicamente, que não se trata de haver ou não postos de trabalho, 
mas de os postulantes estarem ou não qualificados para ocupá-los”, o que desloca para o trabalhador 
toda a responsabilidade por sua absorção pelo mercado, de modo que a obliterar a mitigação dos 
postos de trabalho inerente à flexibilização do capitalismo.  
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SCHWARTZ; DURRIVE, 2010).  Evocaremos também à análise do discurso 

francesa, mais especificamente às contribuições advindas de Maingueneau 

(doravante AD11). Desse modo, faz-se necessária uma conceituação preliminar de 

ambas as abordagens.  

Maingueneau define a AD como: 

A disciplina que, em vez de proceder uma análise linguística do texto 
em si ou uma análise sociológica ou psicológica de seu ‘contexto’, 
visa articular sua enunciação sobre um certo lugar social. Ela está, 
portanto, em relação com os gêneros do discurso trabalhados nos 
setores do espaço social (um café, uma escola, uma loja...) ou nos 
campos discursivos (político, científico...) (MAINGUENEAU, 2006, p. 
13-14). 

Uma vez que a AD procura articular a enunciação e seu lugar social 

relacionando-a a campos discursivos associados a atividades, podemos observar 

uma possibilidade de articulação com a abordagem ergológica, que por sua vez 

define a atividade humana como:  

 

O processo dinâmico e tenso que tenta articular, durante toda a vida, 
o tratamento das limitações de toda forma de normalização e da 
apreensão/ percepção/ entendimento das numerosas oportunidades 
para viver, apesar de toda forma rígida de heterodeterminação. 
(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010 p. 122-133).  

Na presente pesquisa, a articulação entre AD e a ergologia se dará pela 

confluência entre as coerções inerentes ao gênero discursivo blog profissional, além 

do debate de valores e normas suscitado por toda e qualquer atividade de trabalho. 

Por meio da depreensão dos discursos sobre a blogagem profissional e do material 

textual que ela produz será aberta a possibilidade – tanto ao pesquisador quanto ao 

blogueiro – de contribuir para repensar seu papel social no mundo do trabalho.  

Neste sentido, a análise das motivações que levam profissionais de diversas 

áreas a manterem blogs atualizados periodicamente pode lançar luz sobre o 

contexto social e histórico em que o blog se inscreve. Em linhas gerais, as noções 

de gênero do discurso e hipergênero servirão como alicerces para a análise dos 

corpora que caracterizam a circulação do significado de “ser blogueiro profissional” 

atualmente. Ao mesmo tempo, a ergologia subsidiará a análise da complexidade 

desta prática, uma vez que se propõe a investigar a atividade laboral em si.  

Além disso, a preocupação em analisar o blog como parte integrante da vida 

                                                 
11A abreviatura AD refere-se à vertente francesa da análise do discurso como um todo, não apenas 
àquela filiada aos pressupostos teóricos de Dominique Maingueneau.  
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profissional do blogueiro também emerge do fato de que a blogagem não possui um 

escopo bem definido. Não regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e 

quiçá desconsiderada por muitos como atividade de trabalho, a blogagem 

profissional carece de definição formal. Atualmente, esta regulamentação pode, em 

algumas situações, ficar a cargo de órgãos como CONAR, que só viria a mencionar 

a relação entre blogs e trabalho em meados de 2007, ainda que não existisse uma 

relação direta com o ofício do publicitário12. Além disso, as leis do Código de Defesa 

do Consumidor também podem incidir sobre a blogagem, bem como legislações que 

dizem respeito a direitos autorais. Também é necessário mencionar o Marco Civil da 

Internet, sancionado em 2014, que possui seções e artigos que, indiretamente 

interferem na atividade laboral do profissional que mantém um blog.  

Do ponto de vista discursivo, os aparentes paradoxos entre os gêneros do 

discurso manifestados na blogosfera, as coerções técnicas e formais – que podem 

ser mais fortes ou fracas, de acordo com a plataforma utilizada para leitura – que 

podem influenciar a construção dos textos e principalmente as inúmeras 

possibilidades de temáticas são responsáveis por diferenças basilares na maneira 

como se trabalha. Além disso, tais elementos influenciam a formação de um 

imaginário coletivo a respeito do blogueiro.  

Esse fenômeno serve pra ilustrar o deslizamento midialógico sofrido pela 

blogosfera nos últimos anos. Tal processo será abordado no capítulo 1, “Older 

entries: uma contextualização sócio-histórica do deslizamento midialógicodos blogs”, 

no qual faremos um levantamento do contexto sócio-histórico em que a blogagem 

inscreve-se e procuraremos caracterizar a atividade de trabalho do blogueiro 

profissional, que ainda está em processo de estabilização e constante mudança ao 

longo do tempo. O capítulo também servirá para iniciar um processo de 

historicização do deslizamento midialógico deste dispositivo comunicacional, isto é, 

a explicar como o blog, inicialmente concebido como uma plataforma de escrita 

íntima para internet, foi aos poucos se reinventando, de modo a tornar-se uma 

ferramenta de trabalho.  

O segundo capítulo, denominado “Blog settings:fundamentação teórica, 

reflexões e articulações teóricas entre análise do discurso e ergologia”, aprofundar-

                                                 
12 O site do CONAR apresenta uma nota acerca de um anúncio de processo seletivo para estágio em 
uma agência de publicidade, considerado ofensivo e discriminatório como a primeira referência a 
blogs. Disponível em:<http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id=1649>. Acessado em: 03 
maio 2014. 
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se-á na articulação entre alguns dos pressupostos teóricos da análise do discurso 

francesa e da ergologia tais como os conceitos de atividade, norma e 

renormalização e as questões relacionadas ao hipergênero, ao gênero discursivo e 

ao ethos. Esse capítulo também apresenta um estado da arte de outros estudos 

previamente realizados a respeito de blogs, da blogosfera e blogueiros à luz da AD e 

da abordagem ergológica, como o da pesquisadora Marília Rodrigues, de modo a 

reiterar relevância da perspectiva trazida pela presente pesquisa. Também é 

importante mencionar que, a partir deste capítulo, os blogs (em geral) serão 

pressupostos como um hipergênero e os blogs profissionais como um gênero do 

discurso, ainda que dentro do arcabouço teórico proposto por Maingueneau, o blog 

não possua um lugar bem definido em termos de categoria.  

O terceiro capítulo, “Powered by: procedimentos e dispositivos metodológicos 

e renormalizações da pesquisa”descreverá e justificará os dispositivos teórico-

metodológicos mobilizados. Também mostrará os impasses advindos da atividade 

inerente à pesquisa acadêmica, mostrando a diferença entre as ideias iniciais, 

concebidas quando da elaboração do projeto e o formato atual da pesquisa, além 

dos caminhos trilhados desde as primeiras tentativas de contato com potenciais 

atores sociais até a escolha dos definitivos: dois blogueiros profissionais que 

escrevem acerca de temas diretamente relacionados a suas áreas de trabalho.  

O quarto capítulo, “About me: as práticas discursivas dos blogs 

Chubbyvegan.net e Tarciziosilva.com.br” dará conta das análises discursivas acerca 

de alguns textos dos blogs mantidos pelos atores sociais da pesquisa. Os textos 

serão analisados de acordo com os pressupostos teóricos estudados no capítulo 2. 

Com isso, será possível observar o funcionamento das práticas discursivas 

envolvidas nas atividades de dois profissionais blogueiros, a fim de pensar o 

discurso sobre os blogs em sua relação com o contexto sócio-histórico nos quais se 

inscrevem. Assim também poderemos investigar o modo como se configuram as 

atividades de trabalho dos entrevistados. Os resultados desses estudos darão lastro 

para uma análise minuciosa das transcrições das entrevistas com os atores sociais, 

que serão o objeto do quinto capítulo: “Clodworking: depreendendo a blogagem 

como atividade de trabalho”, no qual será feita uma observação da “apresentação de 

si” procedida pelos blogueiros em seus respectivos sites. Ela estará apoiada no 

conceito de ethos e suas conclusões servirão como base para análises das 

entrevistas com os atores sociais, que terão por cerne questões ligadas às 
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dramáticas que emergem da atividade de trabalho. A efetiva análise das entrevistas 

com os atores sociais e seus blogs, também serão feitas nesse capítulo. Ela estará 

apoiada nos pressupostos da ergologia explicados no capítulo 2.  

As “Considerações finais” tratam do imbricamento teórico-metodológico que a 

proposta supracitada demanda. A partir das análises procedidas ao longo da 

dissertação, serão feitas reflexões que buscarão sintetizar os resultados da 

pesquisa, abrindo caminhos para novas maneiras de pensar o mundo do trabalho e 

a maneira como os blogueiros inscrevem-se nele.  
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CAPÍTULO 1 

OLDER ENTRIES: CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA E O 

DESLIZAMENTO MIDIALÓGICO DOS BLOGS 

 

Antes de iniciar as reflexões que procuraremos suscitar aqui, é preciso 

mencionar categorias de blogueiros, de modo a delimitar aquela na qual os atores 

sociais da presente pesquisa enquadram-se. Recuero (2010, p. 5-8) define como 

blogueiro social aquele que é focado em audiências menores e utiliza a plataforma 

como em um diário íntimo; já os blogueiros profissionais “são focados em grandes 

audiências” (idem) e podem ser redatores de blogs corporativos; probloggers, isto é, 

aqueles que fazem do blog uma fonte de parte considerável de sua renda; ou ainda 

profissionais que possuem blogs sobre assuntos correlatos às suas atividades de 

trabalho.   

Para tal, iniciaremos a seguir as reflexões acerca do contexto sócio-histórico a 

partir de uma visão geral de estudos e discussões acadêmicas acerca de blogs e da 

blogosfera. Em seguida, retomaremos o diário e a autobiografia para falar dos blogs 

como escrita íntima na internet e em seguida, para chegar ao processo de 

deslizamento midialógico, analisaremos algumas mudanças em curso no mundo do 

trabalho contemporâneo e a maneira como ele foi tornando-se um elemento central 

na vida das pessoas.  

Boa parte dos estudos acerca da blogosfera trata dos blogs em si, em 

detrimento da atividade de quem o escreve. Mesmo aqueles que a investigam 

acabam por analisar o blog como escrita íntima. É o caso de Schttine (2004), para 

quem o diário na internet vem assumir o papel da vaidade no escrito íntimo. Já 

Komesu (2004) analisa a atividade da escrita em blogs como práticas discursivas. 

Heine (2008), por sua vez, teve como objetivo observar a construção do ethos13 na 

internet, tendo como ponto de partida os blogs de duas adolescentes. Ainda sobre a 

perspectiva da escrita íntima, Bruno (2013) perpassa a questão das narrativas de si 

– seja por meio do diarismo online, seja por meio de ativismo, autoria, etc. – nos 

blogs ao analisar a questão da vigilância na contemporaneidade. Distanciando-se da 

esfera da escrita íntima, o estudo dos blogs políticos como um espaço para a 

                                                 
13  Segundo Maingueneau (2013, p.107), podemos chamar de ethos a personalidade que o 
enunciador revela. Ele menciona ainda uma característica do ethos salientada por Roland Barthes: 
“São traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua sinceridade)”. 
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discussão foi abordado por Torterat (2011). Adamic e Glance (2005) também 

abordaram a blogosfera política no contexto das eleições presidenciais nos EUA em 

2004. 

Ao analisar novos modelos de criação artística na contemporaneidade, mais 

especificamente obras colaborativas que surgiram na década de 1990 por 

intermédio da plataforma, Beiguelman (2003) considera o blog, ainda que 

indiretamente, como uma ferramenta de trabalho do artista. Terra (2006) também 

analisa a utilização do blog como uma ferramenta de comunicação organizacional, 

bem como suas possíveis utilizações por profissionais de relações públicas. Já 

Basso (2009, p. 1) procura compreender “como as regularidades, materializadas na 

organização do discurso, determinam o sentido e como se dá o movimento do 

sujeito autor/leitor pela busca de autoria”. Honscha (2009) aborda a 

profissionalização dos blogs a partir de sua transformação em veículos de mídia ao 

fazer um estudo sobre as dinâmicas promocionais na blogosfera brasileira. Por sua 

vez, Krieg-Planque (2011), embora não se detenha na questão, também menciona 

os blogs como ferramentas potenciais para ações de marketing em seu artigo “Por 

uma análise discursiva da comunicação: a comunicação como antecipação de 

práticas de retomada e de transformação dos enunciados”.  

Ao discutir o que muda na postura e no cotidiano do profissional da 

informação na era digital, o livro Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da 

comunicação digital, organizado por Ferrari (2007), tangencia a questão da atividade 

de trabalho de um blogueiro em dois de seus artigos. Por um lado, no primeiro artigo 

da obra, Martinez (2007) procura distanciar os dois ofícios por meio das normas 

antecedentes que o jornalismo tradicional pressupõe. Para isso, o autor afirma que 

“a explicitação de fontes no texto da internet é justamente o que pode diferenciar o 

trabalho do repórter do blogueiro” (FERRARI, 2007, p. 20). Por outro lado, o quarto 

artigo da mesma obra, aborda a relação entre a imprensa tradicional e a blogosfera 

em processo de profissionalização e a paulatina transformação dos blogs em uma 

ferramenta para o jornalismo. O artigo chega a afirmar que os principais argumentos 

de diferenciação entre jornalismo tradicional e blogosfera, relacionados a métodos e 

processos laborais (a saber, os mesmos mencionados no artigo anterior), “estão 

cada vez mais vazios, haja vista o avanço desta ferramenta de comunicação e a 

consequente profissionalização de grande parte de seus adeptos, o que já inclui 

jornalistas de veículos tradicionais” (FERRARI, 2007, p. 42).  
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Também vale destacar o trabalho desenvolvido por Primo (2008) que 

procurou propor uma tipificação dos blogs, definindo e discutindo dezesseis tipos de 

blogs à luz da teoria bahktiniana sobre gêneros do discurso. Ele propõe uma divisão 

entre blogs pessoais, blogs organizacionais e blogs profissionais (individuais ou 

grupais). O autor subdivide a última categoria em blog profissional auto-reflexivo, 

blog profissional informativo interno, blog profissional informativo e blog profissional 

reflexivo. Tal abordagem será posteriormente retomada na presente dissertação a 

fim de proporcionar um recorte mais específico aos blogs profissionais a serem 

analisados.  

Ao observar a atividade de trabalho dos jornalistas da Folha de São Paulo sob 

a égide da AD e da ergologia, Rodrigues (2013) observou que, devido a mudanças 

no mundo do trabalho dos profissionais de comunicação social e jornalismo, a 

blogagem tornou-se parte integrante da vida na redação. Em sua tese de 

doutoramento, ela explica que:  

 

A (...) Folha de S. Paulo, (...) parece reunir as características 
dessa “nova ordem” na comunicação social e no jornalismo, 
propiciada pelo desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação, que geralmente leva à integração 
de redações (...) e que exige dos jornalistas novas 
habilidades, a produção de material (verbal e visual) para 
ambas as plataformas (impressa e digital), sendo que a 
plataforma digital inclui, além dos jornais online, com textos, 
fotografias, vídeos e outros tantos recursos, os blogs, o twitter 
e outros suportes (RODRIGUES, 2013, p. 88). 
 

Mas foi ao relacionar o capital social percebido pelos blogueiros e as 

motivações que os levavam a escolher as informações a serem publicadas em seus 

blogs que Recuero (2010) desenvolveu um estudo que colocava em evidência a 

dimensão humana que atravessa a atividade laboral dos blogueiros profissionais. A 

partir de um estudo de caso, a pesquisadora propõe uma discussão sobre a maneira 

como os brasileiros escolhem publicar informações e como essas decisões podem 

influenciar suas circulações. Embora seu ponto de partida não seja necessariamente 

o mundo do trabalho, ou mesmo a análise do discurso, sua pesquisa trouxe dados 

relevantes para a delimitação do objeto de pesquisa da presente dissertação.  

Conforme um dos pressupostos dos estudos discursivos, o presente capítulo 

fará uma associação do contexto sócio-histórico com o deslizamento midialógico 

sofrido pelos blogs profissionais, iniciando assim um processo de historicização 
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deste fenômeno. Para tanto, neste primeiro capítulo, falaremos, no primeiro subitem, 

“Das escritas íntimas aos lugares públicos”, a respeito da gênese do blog como 

escrita íntima, sobre o seu deslizamento midialógico. O segundo, “As mudanças no 

mundo do trabalho e a blogosfera”, discutirá as alterações no mundo do trabalho 

decisivas para o surgimento dos blogs profissionais. Além disso, o terceiro subitem, 

“Elogio à norma: a legislação como prescrição, o CONAR, o Marco Civil da Internet e 

os blogueiros”, abordará a questão das normas e renormalizações sob a perspectiva 

da ergologia e de como elas surgem na atividade de trabalho dos nossos atores 

sociais. 

1.1. DAS ESCRITAS ÍNTIMAS AOS LUGARES PÚBLICOS 

A história do blog tem origem na escrita íntima, ou seja, no diário, gênero 

inicialmente marginalizado em relação ao literário. Segundo Schittine (2004), durante 

muito tempo, a crítica literária dissociava o escrito íntimo de grandes autores de 

suas obras de ficção. A separação dos dois tipos de escrita marcou o século XIX e, 

mesmo após a conquista do espaço no meio literário, esse gênero textual enfrentou 

uma série de preconceitos. A autobiografia, da qual o diário descende diretamente, 

era considerada um gênero dotado de menor poder de criação que o romance, por 

exemplo. Segundo a autora, “o escrito íntimo franqueava a muitas pessoas a 

oportunidade de escrever, porque aparentemente não demandava a qualidade de 

estilo exigida na ficção” (SCHITTINE, 2004, p. 10).  

Analogamente, o blog, a priori, não demandaria o domínio de diversos 

gêneros discursivos instituídos14  (como o literário, jornalístico, institucional, etc.), 

além de ser um dispositivo de manuseio relativamente simples, uma vez que não 

necessariamente demanda conhecimentos técnicos de programação de websites.  

À medida que o blog popularizou-se como um diário íntimo, observa-se uma 

situação paradoxal: o da tendência à abertura virtual e voluntária da intimidade. Tal 

fenômeno pode parecer contraditório em relação ao individualismo, que deveria 

levar o enunciador a proteger seu espaço privado de um público invasor.  

                                                 
14 Maingueneau define como “gêneros instituídos” aqueles em que os participantes do ato de 
comunicação “se inserem em um formato pré-estabelecido e os papéis que desempenham 
permanecem normalmente os mesmos durante o ato de comunicação. Os parâmetros que os 
caracterizam resultam de uma estabilização de coerções ligadas a atividades verbais que se exercem 
em situações sociais determinadas” (MAINGUENEAU, 2013, 116). 
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Durante muito tempo o diário íntimo foi um marco da defesa da 
intimidade do indivíduo, de seu espaço privado. Apesar da tradição 
coletiva inicial dos diários, presentes nos livros comunitários e nos 
diários de bordo, o caráter privado tornou-se um traço forte e 
conformador da escrita íntima desde o Renascimento europeu. Por 
que então abri-lo ao público? (SCHITTINE, 2004, p. 32). 
 

Ainda segundo a autora, durante o século XIX, em parte devido ao 

crescimento das grandes cidades, a intimidade passou a ser preservada e ocorreu 

um significativo afastamento da vida pública e privada. No início do século XX, esta 

cisão intensifica-se especialmente entre a burguesia. A consolidação da sociedade 

industrial, o aumento do conforto material e o isolamento físico foram reforçados 

pela popularização paulatina de aparelhos eletrônicos, como a televisão e, 

posteriormente, o computador concebido para o uso individual, o PC (sigla para 

personal computer, isto é, computador pessoal). Segundo Schittine, é nesse período 

que o trabalho começa a ganhar cada vez mais importância na vida do homem 

burguês, passando a ocupar mais tempo de sua vida privada.  

 

Com o individualismo e a necessidade de se ganhar cada vez mais 
dinheiro, o tempo gasto no trabalho e nas relações engendradas a 
partir dele aumenta. (...) Com a diminuição do tempo privado (...) e a 
exacerbação do trabalho, o individuo se vê cada vez mais roubado de 
sua vida privada. (...) Desta forma, o tempo gasto no trabalho foi 
ficando cada vez maior e, muitas vezes, acabou invadindo o tempo 
pessoal. Os diferentes espaços começaram a se confundir. (...) Por 
outro lado, com o aumento do volume de trabalho não era raro que se 
levasse tarefas para fazer em casa ou no fim de semana. Com o 
aumento do desemprego e a maior difusão do trabalho informal, os 
indivíduos passaram a trabalhar em casa (SCHITTINE, 2004, 56-57). 
 

Seguindo esse raciocínio, a autora apresenta sua hipótese de que o blog 

tenha surgido, para grande parte de seus usuários, como uma forma de desdobrar 

seu tempo, isto é, de estar em dois lugares no mesmo momento: “um ambiente em 

que trabalham (...) e outro em que cuidam de seus próprios interesses” (SCHITTINE, 

2004, p. 57).  

Embora o primeiro diário online hospedado em servidores brasileiro e escrito 

em português date de 1998, tal fenômeno “começou a se desenrolar no Brasil por 

volta dos anos 2000” (SCHITTINE, 2004, p.12). A palavra blog surgiu da contração 

das palavras web (termo que surgiu como menção à internet, isto é, a rede mundial 

de computadores) e log, isto é, um diário de bordo (em tradução livre). Para se ter 

uma ideia do ritmo de crescimento da blogosfera nacional, calcula-se que agosto de 
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2002 já existiam 170 mil blogueiros brasileiros, “considerando-se apenas os usuários 

que têm seus arquivos hospedados em dois sites brasileiros que oferecem o 

serviço”. (OLIVEIRA, 2002 apud KOMESU, 2010, p. 1-10).  

Em novembro de 2006, uma pesquisa realizada pelo sistema de buscas 

Technorati, apontou que a blogosfera mundial atingia 57 milhões de blogs15 no 

mundo, apresentando um crescimento de 14% em relação ao trimestre anterior. O 

mesmo estudo constatou que o português ocupa o sétimo lugar entre os idiomas 

mais utilizados na blogosfera, respondendo por 2% do total mundial e explicitou um 

deslocamento em relação à escrita íntima tradicional: assuntos relacionados à 

política internacional (mais especificamente o conflito entre Israel e Hezbolla) foram 

os mais mencionados em blogs durante o período analisado, o terceiro trimestre de 

2006. A análise também aponta para uma integração entre mídias de massa e 

blogs16, o que já é um indício de deslizamento midialógico sofrido pela plataforma, 

ainda que em algumas instâncias diferentes da pesquisada por esta dissertação.  

A versão mais recente do estudo, o Technorati’s State of the Blogosphere 

2011, foi disponibilizada em novembro do mesmo ano e fez um apanhado 

etnográfico dos blogueiros. Segundo o relatório, até então 60% da blogosfera era 

constituída por diletantes (Hobbyst), que se aproximavam mais da escrita íntima; 

18% a utilizavam para fins profissionais (Professional Part-and-Full-Timers); 8% era 

formada por blogs corporativos (Corporate) e 13% pelos chamados de blogs de 

empreendedores (Entrepreneurs), isto é, aqueles que escrevem em nome de sua 

própria empresa ou organização17. Ainda segundo o relatório, 70% destes blogueiros 

mantinham seus sites com o intuito de ganhar reconhecimento profissional, 68%, 

para atrair novos clientes para seus negócios e 76% para compartilhar seus 

conhecimentos profissionais. O perfil intitulado pelo Technorati como Professional 

Part-and-Full-Timers corresponde ao que Recuero define como blogueiros 

profissionais, categoria de blogueiros cujas atividades pretendem-se debater na 

presente dissertação.  

As motivações para a manutenção de blogs levantadas pelo estudo do 

Technorati estão sintetizadas e representadas no gráfico a seguir (Figura 1: Por que 

                                                 
15 Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2006/11/06/idgnoticia.2006-11-06.0851642931/>. 
Acessado em: 06 maio 2014. 
16 Disponível em: <http://www.sifry.com/alerts/archives/000443.html>. Acessado em: 06 maio 2014. 
17 Disponível em: <http://technorati.com/social-media/article/state-of-the-blogosphere-2011-
introduction/>. Acessado em: 06 maio 2014.  
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de textos intermediários entre o humor e o diário. Como veremos mais adiante, 

muito se discutia a respeito da idoneidade dessa categoria de blogueiro (probloger) 

como um grupo de profissionais de comunicação ou mídia, uma vez que os textos 

produzidos acerca de um determinado produto ou serviço poderiam ser, 

supostamente, comprados ou manipulados por anunciantes. Por outro lado, os 

primeiros blogueiros profissionais definiam-se como uma nova mídia, uma vez que 

exerciam uma atividade de trabalho com normas, ainda que intuitivas, a respeito de 

como executá-lo. 

Um estudo realizado por Recuero (2010)20 constatou que entre os principais 

motivos para a criação e manutenção de um blog estão: “a) Criar um espaço 

pessoal; b) Gerar interação social; c) Compartilhar conhecimento; d) Gerar 

autoridade e e) Gerar popularidade” (RECUERO, 2010, p. 8). A pesquisadora 

realizou um estudo qualitativo entre 2007 e 2008. Para isto, selecionou 

aleatoriamente 150 blogs, observando as informações publicadas. De acordo com 

suas conclusões, os atores sociais “normalmente têm um blog pessoal, onde 

publicam elementos de seu dia a dia e outros blogs mais focados em aspectos 

profissionais ou de interesse particular” (RECUERO, 2010, p.8). Ainda segundo a 

autora, “não há blogueiros profissionais e sociais, mas blogs com focos diferentes 

mantidos pelo mesmo blogueiro” (idem). Por blogueiros sociais, podemos entender 

aqueles que utilizam o blog como qualquer forma de escrita íntima. Já os blogueiros 

profissionais são aqueles que, de algum modo, inscrevem seus blogs dentro de suas 

atividades profissionais. 

Schittine (2004, p. 11) afirma que, por um lado, “no diário íntimo tradicional 

(...), a folha de papel funcionava como uma espécie de interlocutor, mesmo que 

silencioso”. Este faz o papel do leitor que teria interesse pelo assunto em pauta, os 

mesmos pontos de vista e até emoções em comum relacionadas a experiências 

particulares viabilizadas por todo um contexto sócio-histórico em que o enunciador 

está inserido. Por outro lado, o leitor de um blog funciona como uma espécie de 

materialização do “interlocutor imaginário” (idem) do diário íntimo tradicional, 

anônimos e fisicamente distantes.  

O blog como diário íntimo institucionaliza a vontade do diarista-blogueiro de 

ser lido. Paradoxalmente, esta “institucionalização” também marca o distanciamento 

                                                 
20 Disponível em: <http://www.raquelrecuero.com/artigos/livroucsrecuero.pdf>. Acessado em: 24 nov. 
2013. 
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entre ele e o diário tradicional. Em primeiro lugar porque o “silêncio do interlocutor” é 

quebrado, uma vez que passa a ser escrito em um meio de comunicação (a internet) 

e por meio de uma plataforma que permite a interação com o leitor. Este passa 

então a contribuir, opinar e interagir com o autor e seu texto, abrindo espaço para o 

diálogo e o relacionamento com um público. Em resumo, ao contrário do diário 

tradicional, o blog gera um relacionamento de mão dupla entre autor e um público 

interessado em lê-lo e comentá-lo. Mesmo no que diz respeito à linguagem, ele foge 

às características do diário que o originou, pois são produzidos textos curtos e 

rápidos, com linguagem majoritariamente informal, analítica e crítica (SCHITTINE, 

2004, p. 14).  

A pesquisa de Recuero (2010) vai ao encontro de tais proposições, uma vez 

que também constata que a maioria dos entrevistados dizem basear seus textos em 

seus próprios pensamentos e experiências pessoais, como uma forma de 

contribuição para aquilo que publicam. Tal premissa permeia tanto os blogs com 

características mais pessoais, isto é, tanto aqueles que se originam do diário, quanto 

aqueles com características mais profissionais. Vale lembrar que o mesmo estudo 

também aponta que a interação social é uma importante motivação para a 

manutenção do blog:  

Na verdade, todos os blogueiros entrevistados percebem seus blogs 
como espaços conversacionais, onde podem ‘falar’ com seus leitores. 
Por causa disso, os comentários são extremamente importantes, pois 
trazem o apoio e a confirmação de que o blogueiro está sendo lido 
(RECUERO, 2010, p. 9).  
 

Entretanto o fator que mais evidencia o início da utilização dos blogs como 

ferramenta de trabalho na pesquisa da autora é o desejo de gerar autoridade, isto é, 

de ser reconhecido como especialista em determinado assunto. 

Para ilustrar os sentidos socialmente cristalizados, construídos e propagados, 

podemos recorrer a dicionários, que sintetizam e catalogam o senso comum acerca 

das palavras em circulação na língua. Em uma busca pelo verbete autoridade no 

iAulete21 foi possível encontrar os seguintes significados. Os grifos apresentados a 

seguir são nossos:  

Autoridade (au.to.ri.da.de) 

                                                 
21 Disponível em: 
<http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digitaleop=loadVerbeteepesquisa=1epalavra=autoridad
e>. Acessado em: 07 maio 2014. 
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sf. 

1. Direito, poder ou prerrogativa de tomar decisões e dar ordens 

2. Pessoa que tem esse direito ou poder: Fale com o sargento, ele é a autoridade aqui 

3. Entidade institucional (política, judicial, policial, militar ou eclesiástica) que, em sua 

alçada, tem direito de exigir obediência a suas ordens: "Disseram-me que estava presente 

a autoridade e tratava de remover o morto." (Raul Pompeia, O Ateneu)) 

4. Superioridade ou energia moral decorrente da posição que se ocupa num grupo, 

seja por maturidade, experiência de vida ou profissional, soma de conhecimentos ou 

hierarquia: "O farmacêutico deu a sua opinião, numa voz vagarosa, sobrecarregada 

da autoridade dum vasto entendimento." (Eça de Queirós, O crime do Padre Amaro)) 

5. Especialista, grande entendido em determinado assunto: "passava pela talentosa da 

família, e era em pontos de doutrina e etiqueta uma autoridade em Resende." (Eça de 

Queirós, Os Maias)) 

6. Energia, vigor, empenho para exercer influência: "Pedro, já médico, ainda que sem 

prática, punha mais autoridade nas perguntas,.." (Machado de Assis, Esaú e Jacó)) 

7. Condição de credibilidade e prestígio baseada na excelência, na qualidade, na 

acuidade e atualidade das informações, argumentações, análises etc. que apresenta: 

a autoridade de um dicionário/de uma opinião 

[F.: Do lat. auctoritas, atis.] 

 

As pesquisas de Recuero (2010), por sua vez, indicam que a escolha dos 

textos publicados é diretamente influenciada “pela percepção de valor que poderão 

gerar. Ou seja, as informações publicadas nos blogs poderiam estar diretamente 

relacionadas com a percepção de capital social” (2012, p. 6). Essas proposições 

vêm ao encontro da hipótese de que a manutenção da empregabilidade é uma das 

motivações para a manutenção de um blog profissional. Isso porque, para além de 

simplesmente compartilhar conhecimento acerca do seu métier, também existe, 

segundo Recuero (2010), um desejo de ser comentado e ter seu trabalho divulgado. 

Esse fenômeno fica explícito no artigo “Fluxos de informação e capital social nos 

weblogs: um estudo de caso na blogosfera brasileira”: 

 

Esses blogueiros não apenas desejam compartilhar conhecimento, 
mas igualmente o reconhecimento deste compartilhamento pelos 
leitores. São blogueiros normalmente bastante especializados, que 
empregam bastante esforço em publicar seu blog. (…) Muitos falam 
de forma bastante aberta em autopromoção e admitem usar os blogs 
para isso. (…) A autoridade é relacionada também aos blogueiros 
chamados “profissionais” por Marlow (2006), pelo investimento no 
blog. Apesar disso, nenhum dos entrevistados disse ter alcançado 
algum retorno financeiro direto do blog, embora alguns explicitem que 
o blog é uma porta de divulgação de seu trabalho e forma de contato 
para outros trabalhos (RECUERO, 2010, 11-12). 



 29

 

Uma vez que se parte dos pressupostos da abordagem ergológica, não se 

pode entender que o trabalho restrinja-se a “uma atividade remunerada segundo as 

leis do mercado, submetida a contratos, regras, leis específicas” (Souza-e-Silva, 

2008, p. 3). Sendo assim, pode-se citar um exemplo cunhado por Schwartz (2011, p. 

154), no qual “gerir seu período de desemprego não é uma sinecura, é também uma 

forma de trabalho”.  

Analogamente, gerir a própria empregabilidade também é trabalhar. A 

necessidade de se manter empregável desenha-se desde os anos 1970, quando o 

mundo capitalista assistiu a profundas transformações no universo do trabalho 

causadas fundamentalmente pelo esgotamento do padrão de acumulação de 

produção taylorista/fordista. Como alternativas a estes sistemas, o capitalismo 

flexível propôs “a privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do 

trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal” (ANTUNES, 1999, p. 33). 

Neste contexto, a implementação de sistemas de organização flexível, 

possibilitou que as empresas lograssem aumentar o “consumo da força de trabalho, 

permitindo-as, portanto, elevar (...) sua disposição de atendimento à demanda sem 

ter de aumentar para isso o número de trabalhadores” (PINTO, 2007, p. 73). De 

acordo com o mesmo autor, esse processo ocasionou, ao contrário, uma redução 

drástica no efetivo de trabalho. A possibilidade de incorporação de toda a classe 

trabalhadora pelo mercado torna-se impossível nesse contexto. Desse modo, a 

população que “vive do trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu 

não só a sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade 

e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser” 

(ANTUNES, 2002). Na análise de Mendes (2008, p. 7), 

 

Para alguns autores, essas novas formas de organização societal 
estariam apontando para diversos horizontes, a saber, uma 
sociedade com um alto grau de sociabilidade, sem ideologias, 
fundada num conceito comunicacional forte em que novos modos de 
intersubjetividade emergiriam. 
 

Tal situação serve como mola propulsora para a paulatina redução da ênfase 

dada a uma “carreira profissional” a ser desenvolvida dentro de uma mesma 

empresa ao longo da vida. Pequenos blocos de serviços prestados pontualmente, 

isto é, os jobs, ganham espaço. É importante também atentar para o fato de que, 
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concluídos esses jobs, “os trabalhadores podem ser dispensados e/ou 

encaminhados para novas funções” (MENDES, 2008, p. 8). Assim, cria-se um 

contexto de complexificação do mundo do trabalho e de sua relação com a classe 

trabalhadora, inscrita em um cenário de exacerbação da competitividade. Para 

Schwartz (2007, p. 23), esse processo dificulta a caracterização do campo laboral na 

contemporaneidade. 

 
Diz-se que o trabalho é cada vez mais intelectualizado, entretanto a 
atualidade do estresse comprova o quanto o corpo é solicitado no 
trabalho. Diz-se que ele exige mais iniciativas, enquanto que por toda 
parte se desenvolve a padronização dos procedimentos. A 
comunicação é a palavra mestra, enquanto os coletivos são mais 
difíceis de serem localizados do que anteriormente.  
 

Schwartz (idem, p. 25) afirma que a partir dos anos 2000, um novo – e mais 

rápido – ritmo de mudança acaba sendo imprimido ao trabalho devido a “tudo o que 

pode se passar em torno dos meios de comunicação a distância, daquilo que se 

chama de nova economia, Internet”. Para o filósofo, tem-se a impressão de que se 

modificou o que é pedido a homens e mulheres no trabalho, de modo que houve um 

deslocamento semântico: “fala-se mais de competências que de qualificações” (idem 

ibidem). Ainda segundo o autor, o crescimento e a consequente hegemonia do setor 

de serviços, os fenômenos de terceirização, de filialização, as alterações nas 

referências geográficas e das fronteiras organizacionais, além das mudanças de 

dimensão jurídica nas relações laborais, também ocasionam tais alterações sociais e 

no mundo do trabalho.  

Como exemplo dos deslocamentos que vêm se engendrando no mundo do 

trabalho contemporâneo, tem-se o surgimento dos chamados “grupos de projeto”, 

coletivos que se desenvolvem “com a ideia (...) de que é necessário imaginar da 

maneira mais precisa possível qual será o trabalho futuro, os novos problemas que 

irão surgir” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 27). Assim, é possível dizer que hoje 

existem atividades de trabalho ligadas a novas maneiras de trabalhar e produzir.  

É possível que a blogagem tenha assumido uma forma de atividade laboral 

análoga à dos grupos de projeto, originados do “desenvolvimento, em um certo 

número de setores, de um apelo à iniciativa e à responsabilidade” (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2010, p. 29). Trata-se de um fenômeno que decorre do contexto de 

instabilidade contemporâneo, em que o trabalhador é o único responsável por seu 

próprio desempenho profissional e pela gestão de sua carreira. 
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Segundo Lavinas (2001, p. 3), o “uso do termo ‘empregabilidade’ remete 

igualmente às características individuais do trabalhador capazes de fazer com que 

possa escapar do desemprego mantendo sua capacidade de obter um emprego”. 

Em outras palavras, o termo empregabilidade remete à habilidade que o trabalhador 

deve possuir de reorganizar permanentemente seu status quo dentro do mercado de 

trabalho. Entretanto, ainda segundo a autora, algumas características mobilizadas 

pelo uso dessa palavra são “relativamente distintas daquelas que constroem a 

noção de competência, pois acionam aspectos normativos – educação, habilidades, 

experiência – que podem ser adquiridos mediante formação profissional” (idem 

ibidem). Possenti (2013, p. 370) apresenta o sentido dado à expressão pelo mundo 

capitalista e afirma que o discurso da empregabilidade surgiu na década de 1990 no 

“‘espaço’ trabalho/ emprego” brasileiro. Para o autor, trata-se de um “discurso 

contemporâneo da globalização, dos ganhos de produtividade etc.”, que surge e se 

enraíza nas “novas condições econômicas e trabalhistas, com ênfase nas 

tecnologias de ponta, que ‘exigem’ um trabalhador mais ‘capacitado’” (idem).  

O fato é que, conforme afirma Schwartz (2007, p. 28), “estamos sempre em 

situações de trabalho que têm histórias, particularidades, dentro de relações 

econômicas em que as exigências e regulamentações continuam a pesar”. Logo, 

para além das potencialidades técnicas, há uma “pressão talvez ainda mais forte das 

estratégias econômicas, dos critérios segundo os quais se declara que tal atividade 

deve ser mantida” (idem ibidem), o que acaba gerando uma sensação de 

instabilidade que origina novos campos de iniciativa.  

Segundo dados disponibilizados pelo Relatório Anual de Avaliação – PPA 

2008-2012, elaborado com dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (Figura 2)22, apresentados no gráfico a seguir, observa-se, por exemplo, 

uma queda de 25,2% nos empregos formais entre 2007 e 2008. Entre 2008 e 2009, 

tal redução, de 3,72%, se deu em decorrência da grande crise que espalhou-se pela 

Europa e EUA. No Brasil, o Plano Plurianual (PPA) deste período prezou pela 

expansão da chamada economia solidária como alternativa para o desenvolvimento 

do país, “apoiando o microempreendedorismo em um momento de restrição de 

                                                 
22 Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A416FABB60141749195750ADD/gr%C3%A1fico%20apre
senta%C3%A7%C3%A3o.JPG?1405446035045>. Acessado em: 14 jul. 2013. 
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Internacional do Trabalho (OIT, 2011), segundo os quais 38% das 205 milhões 

pessoas desempregadas no mundo em 2010 eram jovens entre 15 e 24 anos. As 

projeções para o período entre 2012 e 2017 apontam para uma taxa mundial 

oscilando entre 12,7% e 12% de desemprego juvenil26. Diante de dados como estes, 

surgem outros questionamentos acerca do mundo do trabalho: 

 

Seria (...) estar empregado o suficiente? Num contexto em que o 
desemprego é crescente, é quase impossível a grande maioria das 
pessoas escolher uma profissão que permita adequar suas aptidões 
às suas necessidades físicas e mentais. A essa inadequação no 
ambiente de trabalho se acumula, evidentemente, a insegurança 
advinda da instabilidade na atividade e na falta de perspectivas 
confiáveis no plano das qualificações, pois são intensas e rápidas as 
mudanças exigidas pelas empresas nos perfis dos empregos 
oferecidos, e tão fáceis as opções de contratação externa e de 
enxugamentos drásticos nos quadros, que, atualmente, é quase um 
acaso manter-se atuando num só campo profissional durante toda a 
vida” (PINTO, 2007/2013, p. 10-11). 
 
 

Instituições como o SEBRAE servem para ajudar indivíduos que, seja por 

desemprego, seja por massivos estímulos das mídias de massa ou sociais à 

iniciativa individual, pretendem abrir seus próprios negócios e se manter inseridos no 

mundo do trabalho. A criação – por meio da Lei Complementar 128, de 19 de 

dezembro de 2012 – do modelo de negócios baseado no Microempreendedor 

Individual27 (MEI) pode ser vista como uma forma de legitimação – por parte do 

Estado – deste tipo de prática. 

Como exemplo da mencionada tendência ao empreendedorismo individual, 

podemos observar a matéria intitulada “Jovens fazem de seus blogs e perfis nas 

redes sociais negócio milionário”28, publicada no dia 27 de abril de 2014 na Folha de 

São Paulo, traz depoimentos de três blogueiras e do dono de uma agência de 

publicidade que administra setenta blogs profissionais, Gabriel Campaner. O 

empresário afirma que as blogueiras tornaram-se veículos de comunicação, garotas-
                                                 
26 Disponível em:<http://www.oit.org.br/node/894>. Acessado em: 15 jul. 2014. 
27Segundo o SEBRAE, o “Microempreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e 
que se legaliza como pequeno empresário”. Sua renda pode ser de até R$ 5.000,00 mensais e ele 
pode possuir até um funcionário. Deste modo, o trabalhador pode sair da informalidade e tornar-se 
um empreendedor, com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e ficara isento de tributos 
federais como Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL. Suas tributações restringem-se a encargos 
municipais (R$ 5,00 de ISS) e estaduais (R$ 1,00 de ICMS). Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/Microempreendedor-Individual-conta-com-o-
Sebrae>. Acessado em: 15 jul. 2014.  
28Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2014/04/1445422-jovens-
fizeram-de-seus-blogs-e-perfis-nas-redes-sociais-negocio-milionario.shtml>. Acessado em: 01 maio 
2014.  
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propaganda do próprio estilo de vida e formadoras de opinião. Isabel Humberg, 

sócia de uma empresa responsável por um e-commerce que abriga 106 blogueiras, 

refere-se ao fato de que seus blogs dão mais resultados, em termos de retorno de 

investimento em mídia, que anúncios em revista. Finalmente, o depoimento da 

blogueira Thássia Naves revela que a ideia de abrir um blog veio de um professor, 

quando ela ainda cursava Publicidade. O docente teria recomendado o 

empreendimento por acreditar que os blogs haviam deixado de ser “só diário virtual”.  

Fenômenos como esse descortinam uma realidade em que, inseridos em uma 

sociedade pautada na ética do mercado, do livre consumo, competitividade, 

rentabilidade e eficácia, os trabalhadores são obrigados a transferir para a iniciativa 

individual a solução para as principais questões de suas vidas, como as 

relacionadas ao trabalho, o qual assume um papel central na contemporaneidade. 

Isso decorre do fato de que o trabalho é um dos principais elementos necessários à 

construção das classes sociais, “sendo que, no interior destas, está a base da 

formação da identidade de seus membros” (PINTO, 2013, p. 9). Desse modo, privar 

um indivíduo do trabalho pode ser, portanto, nocivo a sua saúde (idem, p. 10). Tal 

cenário é um campo fértil para “criar partes de mercado midiáticas que denunciam 

aqui e ali as coerções, regras e leis que limitariam nossa espontaneidade criativa, 

originalmente boa e feliz” (SCHWARTZ, 2011, p. 135).  

Retomando a matéria publicada pela Folha de São Paulo, é importante 

salientar que, com efeito, os blogs profissionais de moda tornaram-se um segmento 

significativo dentro do emergente mercado da blogsfera profissional. Em novembro 

de 2014 a faculdade Belas Artes, de São Paulo, abriu inscrições para o curso de 

graduação em Mídias Sociais Digitais, cuja matriz curricular volta-se para blogueiros 

de moda. Na página de apresentação do curso no site da instituição de ensino, 

pode-se encontrar a seguinte declaração: 

 

Este é um curso para produtores de conteúdo on-line, 
bloggers conectados com as últimas tecnologias e pessoas 
que pensam as mídias sociais de maneira empreendedora. O 
objetivo é profissionalizar ainda mais o mundo digital e formar 
uma nova geração de experts em mídias sociais digitais, 
indivíduos capazes de trabalhar analiticamente – mas com 
sofisticação – conteúdos para um momento de profundas 
mudanças29. 

 

                                                 
29Disponível em: <http://www.belasartes.br/cursos/?curso=midias-sociais-digitais>. Acessado em: 20 
nov. 2014. 
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Entretanto a moda não é o único campo de trabalho que vem ganhando 

notoriedade dentro da blogosfera. A própria PUC São Paulo também direciona parte 

do currículo do curso de graduação em Comunicação e multimeios para as mídias 

digitais, como é possível observar na apresentação publicada no site da 

universidade (grifos do website da PUC-SP):  

 

O foco é a produção audiovisual e a arte/mídia adequadas 
ao meio telemático. As narrativas audiovisuais são 
construídas por práticas da passagem entre códigos ou em 
remontagens fílmicas, transformando obras como textos 
literários, jornalísticos, mídias sociais, quadrinhos, grafismos, 
ensaios fotográficos, vídeos, filmes, animação, games, 
seriados televisivos, webséries e aspectos da cidade em 
produtos da cultura do ciberespaço30.  

 

Ao considerarmos, de acordo com a apresentação do curso de Comunicação 

e Multimeios, que as mídias digitais são parte integrante da cultura urbana da 

contemporaneidade, não podemos nos furtar à reflexão sobre sua influência no 

mundo do trabalho. Sob esse prisma, não é surpreendente o fato de que, ainda em 

2011, com a blogagem profissional já consolidada, a Boobox, empresa brasileira 

especializada em tecnologia para publicidade em mídias sociais, realizou um estudo 

para delinear um perfil da blogosfera brasileira de acordo com os temas abordados 

pelos blogs. O estudo também descortina outra modalidade de blog profissional, que 

se aproxima mais do objeto de estudo da presente pesquisa: aquele que aborda 

assuntos relacionados a atividades de trabalho, conforme os dados sintetizados em 

um infográfico (Figura 3: Análise de conteúdo dos blogs – Boobox), isto é, um 

esquema que sintetiza graficamente uma série de dados e informações 

disponibilizado no blog da empresa31.  

Dentro de um universo amostral de aproximadamente 200 mil blogs 

associados à rede de publicidade, calcula-se que 24% falam sobre assuntos ligados 

a entretenimento (6% deles falam de moda, música e setor automotivo 

respectivamente, 5% sobre cinema e literatura, 2% sobre culinária e televisão e 1% 

veicula conteúdo adulto). Também é possível observar que dentre os blogs 

analisados, 20% tratam de tecnologia, e 84% deles estão focados no 

                                                 
30Disponível em: <http://www.pucsp.br/graduacao/comunicacao-e-multimeios>. Acessado em: 20 mar. 
2015. 
31 Disponível em: <http://blog.boo-box.com/conteudo-dos-blogs-no-brasil/>. Acessado em: 20 nov. 
2014. 
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compartilhamento de tutoriais, isto é, de textos ou vídeos explicativos sobre a 

utilização de softwares presentes no cotidiano de trabalhadores mais variados 

campos tais como informática, tecnologia da informação, comunicação, web design, 

entre outros.  

Dentre os blogs de tecnologia, 11% tratam sobre aparelhos eletrônicos  e 5% 

deles dedicam-se a falar sobre assuntos relacionados à marca de computadores e 

aparelhos eletrônicos Apple, que também responde por 7% das menções a marcas 

de tecnologias. Além dela, os dados apontam o Google (17% das citações), a 

Samsung (11%), Microsoft (6%), Sony (5%), Adobe, Amazon.com, Disney, Intel, 

Motorola e Nokia (3% cada) e Blackberry (2%) como as marcas mais citadas em 

blogs brasileiros que veiculam publicidade.  

Das marcas de software, isto é, programas de computador e sistemas 

operacionais, podemos observar que o iOS 5 (versão do sistema operacional dos 

celulares iPhone) representam 27% das citações, 15% das citações são sobre mp3, 

14% sobre o sistema operacional Android, 11% sobre a linguagem de programação 

de internet JavaScript, 10% sobre o sistema operacional de computadores Ubuntu, e 

8% sobre jQuery, uma ferramenta que serve para simplificar os códigos de 

programação de linguagens como o próprio JavaScript e HTML.  

Esses dados são pertinentes se levarmos em consideração o fato de eles 

dizerem respeito ao instrumental de trabalho de profissionais de Tecnologia da 

Informação, por exemplo.  

Figura 3: Análise de Conteúdo de Blogs - BooBox 
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Para além do fato de estarem associados a uma rede de blogs na qual podem 

ser veiculados anúncios publicitários, estes dados também denotam um cenário de 

consolidação do uso de blogs para fins de gestão de carreiras profissionais. É 

possível, portanto, pensar a disseminação de textos relacionados com diferentes 

ferramentas utilizadas por áreas de trabalho específicas como um fenômeno  ligado 

à necessidade de se manter empregável. Esse fato vem ao encontro de um dos 

objetivos da presente pesquisa: o de iniciar um processo de historicização do 

deslizamento midialógico dos blogs. Um dos pontos de partida para tal é mostrar 

como esse processo se deu discursivamente dentro da própria blogosfera. Para que 

isso seja possível, é necessário observar os discursos polêmicos acerca da 

profissionalização dos primeiros blogueiros que utilizam seus blogs como 

ferramentas de trabalho. Além disso, também é preciso atentar para os diferentes 

estereótipos atribuídos a esses profissionais e às imagens criadas por blogueiros 

sociais – para utilizar a categoria cunhada por Recuero (2010) – sobre aqueles (bem 

como sobre atividades de trabalho) na primeira década dos anos 2000. Para isso, 

foram trazidos como exemplo duas entrevistas concedidas pelo blogueiro Carlos 

Cardoso (considerado o primeiro problogger brasileiro)32 e textos de Izzy Nobre33, 

que iniciou sua trajetória como blogueiro social e em dado momento profissionalizou-

se.  

Com posicionamentos antagônicos, esses textos ilustram um momento de 

transição e demonstram a existência de dois grupos básicos de blogueiros: aqueles 

que defendiam o blog como uma nova mídia (a exemplo de Carlos Cardoso) e 

outros que, ao contrário, afirmavam que os blogs profissionais eram apenas um 

suposto espaço de venda de visibilidade (como Izzy Nobre). Sendo assim, essas 

mídias seriam desprovidas de idoneidade caso comparadas às mídias tradicionais 

que, supostamente, prezam pelo acuro jornalístico. O segundo grupo reivindicava 

para si valores como isenção, idoneidade e coerência. Para ele, os profissionais da 

blogagem, isto é, os probloggers, eram reféns de marcas anunciantes e, uma vez 

que eram considerados incoerentes no que dizia respeito a seu papel social, 

estavam sujeitos a críticas alicerçadas em valores como tradição, ética e 

                                                 
32 Diponível em: <http://papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-primeiro-problogger-
brasileiro-parte-i/> e <http://papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-primeiro-problogger-
brasileiro-parte-ii/>. Acessado em: 10 jun. 2014. 
33Disponível em: <http://hbdia.com/?s=problogger>. Acessado em: 05 jan. 2015. 
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credibilidade (adquirida por meio da formação acadêmica e experiência profissional 

com o jornalismo), como é possível observar em trechos como:  

“(...) Como por exemplo, qual exatamente é o valor jornalístico 

de um veículo cuja opinião pode ser comprada por brindes e 

amostras grátis?” (...) Até porque ganhar alguns trocados, 

favores e brindes na internet REALMENTE não é um emprego 

dos sonhos, me desculpem.” 34  Disponível em: 

<http://hbdia.com/geral/se-sua-estrela-nao-brilha/> Acesso 

em 14 ago. 2015  

  

Por outro lado, os probloggers enxergam a blogagem como uma profissão 

cuja atividade principal é a escrita, sem comparar-se necessariamente a jornalistas. 

Ao contrário do que reivindica o grupo anterior, para este, a visibilidade, a qualidade 

dos textos e a idoneidade dos textos publicados não são excludentes. Os 

enunciados elaborados por Carlos Cardoso mostram-se atravessados pelo que 

chamaremos de discurso mercadológico e/ou da livre-iniciativa, como podemos 

observar no seguinte trecho. 

“(...) eu percebi que estava ganhando bem, com flexibilidade de 

horário, viajando todo final de semana, mas era um beco-sem-

saída. (...). Se eu não estava bem, ou sairia para algo ou ficaria 

calado sem reclamar. (...) Tirei um fim de semana, vi o que 

realmente gostava de fazer e estudei como transformar isso em 

uma profissão. Pensei em voltar aos livros, mas o retorno seria 

muito demorado. Eu precisava de algo que mostrasse resultado 

rápido. Daí os blogs.” 35  Disponível em: < 
http://www.papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-

primeiro-problogger-brasileiro-parte-i/> Acesso em 14 ago. 2015  

Marcados pela intensa fragmentação política, social e econômica decorrente 

do capitalismo flexível, esses depoimentos descortinam outra realidade aventada no 

item anterior: a da transferência das responsabilidades pelas questões aflitivas 

                                                 
34Disponível em: http://hbdia.com/geral/se-sua-estrela-nao-brilha/, Acessado em 14 ago. 2015.   
35Disponível em: < http://www.papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-primeiro-problogger-
brasileiro-parte-i/>. Acessado em 14 ago. 2015.   
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relacionadas ao trabalho para a iniciativa individual. Outras mudanças do mundo do 

trabalho já discutidas no presente capítulo são contempladas pela observação dos 

depoimentos mencionados. É o que observamos por meio de itens lexicais relativos 

à labuta realizada em tempo contínuo e real – fenômenos que não são vistos como 

precarização pelo blogueiro cuja atividade foi observada –, além da questão da 

mobilidade, viabilizada pela tecnologia e pela já mencionada nova economia e pela 

internet, como podemos observar pela fala a seguir, na qual Carlos Cardoso afirma 

pensar em seus blogs em tempo integral:  

“(...) Penso 24h/dia neles, pois mesmo na rua se algo interessante 
aparece, tiro uma foto com o celular e começo a escrever ali mesmo. 
Se for coisa muito quente, posso enviar na hora.”36 Disponível em: 
<http://www.papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-
primeiro-problogger-brasileiro-parte-i/> Acesso em 14 ago. 2015 

Também é interessante notar que, em determinado momento, um sintomático 

processo de deslizamento midialógico operou-se no blog social mencionado. De 

ferrenho defensor da blogagem como escrita íntima, o blogueiro social analisado foi, 

aos poucos profissionalizando-se. Tal processo pode ser entendido como a 

renormalização de uma atividade humana e se deu por meio de um debate de 

valores documentado por meio de um post. Ocorrida em menos de cinco anos e 

motivada por mudanças profissionais e na vida pessoal de Izzy Nobre, a 

profissionalização do blogueiro em questão também serve para ilustrar a rapidez das 

mudanças nas relações com o trabalho, além da instabilidade inerente à 

flexibilização do capital, conforme podemos observar no enxerto a seguir.  

 

“Como até o começo desse ano eu tinha um excelente emprego que 

não me causava a necessidade de procurar por fontes de renda 

alternativas, eu nem me dava ao trabalho de analisar as propostas 

que me faziam; recusava logo de cara. 

Aí algumas coisas aconteceram. Mudei de emprego, entrei na 

faculdade, e noivei-me. Com a redução salarial, as novas 

responsabilidades financeiras e a perspectiva de em breve tornar-me 

adulto de verdade e pôr uma aliança no dedo anelar da mão 

esquerda, pensei – por que diabos estou desperdiçando a visibilidade 

que o HBD recebe? (...) Então é isso aí, me vendi.” Disponível em: 

                                                 
36Disponível em: <http://www.papodehomem.com.br/entrevista-com-cardoso-o-primeiro-problogger-
brasileiro-parte-i/> Acessado em 14 ago. 2015. 



 41

<http://hbdia.com/geral/o-hbd-agora-tem-media-kit/> Acesso em 14 

ago 2015  

 

Para além do deslocamento midialógico sofrido pela blogosfera, não podemos 

nos furtar à observação de outro fato depreendido ao longo de nossa pesquisa. 

Junto ao fenômeno da profissionalização dos blogueiros, emerge a questão da 

demanda por normas. Ao partir-se do pressuposto de que para trabalhar, é 

necessário que haja um prescrito, isto é, um conjunto de objetivos, de 

procedimentos, de regras relativas aos resultados esperados e à maneira de obtê-

los, encontra-se a explicação para a demanda patente por prescrições depreendida 

da fala dos blogueiros citados na construção da presente contextualização sócio-

histórica. Entretanto, poucas normas oficiais incidem sobre a atividade de trabalho 

do blogueiro profissional, uma vez que ela tem, muitas vezes, caráter individual e 

autônomo. Esse vazio de normas pode estar relacionado a diversos fatores, que vão 

desde sua gênese recente até a grande diversidade de atividades laborais e 

linguageiras que o blog profissional pode abarcar. Essa suposta ausência de normas 

impacta diretamente no engendramento da atividade, uma vez que, tanto o objetivo 

da blogagem quanto os meios para atingi-los dependem única e exclusivamente do 

trabalhador. As primeiras normas que incidem sobre as atividades laborais dos 

blogueiros profissionais estão em processo de cristalização e é sobre elas que 

trataremos no próximo item.  

 

1.3. ELOGIO À NORMA: OS BLOGUEIROS, A LEGISLAÇÃO COMO 

PRESCRIÇÃO, CONAR E O MARCO CIVIL DA INTERNET 

 

 Um fenômeno sintomático para a causa da ausência de normas sobre a 

atividade dos blogueiros é o fato de que o sentido do termo blogueiro ainda não está 

dicionarizado. Buscas pelo verbete nos principais dicionários on-line disponíveis – 

Houaiss, Caldas Aulete e Dicionário On-line –, por exemplo, não trazem definições. 

Da mesma maneira, ao buscarmos uma descrição para o profissional da blogabem 

no sistema de Classificação Brasileira de Ocupações (doravante CBO), também não 

se encontra resultado algum. A blogagem não consta sequer entre as funções 

desempenhadas por jornalistas e publicitários. Também não está presente na lista 

de profissões reportadas e/ou regulamentadas pelo sistema MEI.  
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código de defesa do consumidor devem nortear as atividades desenvolvidas pelos 

blogueiros. Sobre direitos autorais, por exemplo, o Artigo 7o da Lei 9610/1998, 

afirma que “as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em 

qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” 

citações para fins de estudo, crítica e polêmica podem ser feitas, desde que sejam 

devidamente justificadas e tenham seus autores indicados, bem como a origem da 

obra37. Quanto ao direito de imagem, o blogueiro também precisa estar atento às leis 

de direito do autor, verificando as instruções de utilização mencionadas por ele.  

A própria Lei 9610/1998 abre um espaço para renormalizações ao explicitar 

sua validade sobre formas de expressão veiculadas por diferentes meios que 

possam vir a ser inventados no futuro. É uma forma de lidar com outras fontes de 

prescritos que possam surgir de acordo com as movimentações sociais e históricas 

do país.  

 Questões relativas a blogs já foram abordadas pelo Poder Judiciário 

brasileiro. Projetos de lei como o PL 7131/2010, dispunham “sobre a 

responsabilidade dos proprietários e autores de blogues e mecanismos similares”38. 

Todavia, o texto do projeto lei refere-se essencialmente a blogs como escrita íntima, 

tentando antecipar a atividade dessa categoria de blogueiro e sua relação com 

eventuais leitores-comentaristas que possam vir a publicar informações e opiniões 

anonimamente.  

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014), por sua vez, 

“estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil 

e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios em relação à matéria”, garantindo direitos e deveres dos usuários da 

Internet no Brasil. Entretanto, nada é mencionado especificamente sobre os blogs e 

as maneiras de publicá-los39.  

Também é interessante atentar para o fato de que, mais recentemente, o 

mercado de comunicação começou a enxergar oportunidades de negócios a este 

respeito. Agências de comunicação como a Rockcontent disponibiliza em seu 

                                                 
37 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acessado em: 13 set. 2014. 
38 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=473385>. Acessado 
em: 13 set. 2014. 
39 Um resumo do texto do Marco Civil da Internet foi disponibilizado pelo Governo Federal no seguinte 
endereço: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acessado em: 
13 set. 2014. 
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próprio blog um ebook com prescrições sobre planejamento de marketing de 

conteúdo para blogs, além de posts sobre “Como transformar seu blog em uma 

máquina de gerar leads”40 e dicas sobre como agir para divulgar posts de blogs 

profissionais. Além disso, em buscas rápidas em blogs como o YouPix41, site que se 

propõe a discutir usos da internet, podemos encontrar outros textos prescritivos.  

Eventualmente, algumas normas antecedentes podem parecer contraditórias 

entre si. Isso se deve a uma série de fatores, entre eles a tentativa de antecipar 

diferentes situações laborais, objetivos e motivações para a manutenção dos blogs 

profissionais. Além disso, também tenta-se prever o perfil dos interlocutores aos 

quais os blogs se destinam e outros fatores relativos a gêneros discursivos que 

podem manifestar-se em cada blog.  

Feito tal levantamento do contexto sócio-histórico que culminou na 

profissionalização dos blogs, faz-se necessário abordar os dispositivos teóricos e 

metodológicos de modo a trazer para o centro da atividade laboral da pesquisa o 

objeto de investigação. Isso demanda uma discussão sobre os conceitos da AD e da 

ergologia mobilizados no presente estudo para, em seguida mostrar como eles se 

articulam dentro do presente estudo. 

 

                                                 
40 Por leads entendem-se ações que vão ao encontro da finalidade reconhecida de um determinado 
site ou blog. Por exemplo, em um e-commerce, o lead é o ato de iniciar um processo de compra. Em 
um blog, pode ser a leitura de um texto, seu compartilhamento ou qualquer ação estabelecida como 
meta pelo blogueiro. O link para o post acerca do referido livro eletrônico chegou até nós por meio de 
um e-mail marketing veiculada no dia 21 de agosto de 2014. Ele está disponível para download 
gratuito em: <http://marketingdeconteudo.com/blog-gerar-leads/>. Acessado em: 21 ago. 2014. No e-
mail marketing referido, podemos ainda ler a seguinte observação: “(Ah, e a Rock Content mantém 
seu blog atualizado a partir de R$369,00/mês. Basta entrar em contato)”. 
41 É possível encontrar prescrições em diversos posts do blog YouPix. Em busca interna no site pelas 
palavras-chave “dicas blogueiros” obtém-se o seguinte retorno: 
<http://youpix.virgula.uol.com.br/?s=dicas+blogueiros>. Acessado em: 21 ago. 2014. 
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CAPÍTULO 2 
BLOG SETTINGS: FUNDAMENTAÇÃO, REFLEXÕES E ARTICULAÇÕES 

TEÓRICAS ENTRE ANÁLISE DO DISCURSO E ERGOLOGIA 

A presente pesquisa está fundamentada nos pressupostos teóricos dos 

estudos discursivos, segundo a abordagem desenvolvida por Maingueneau e dos 

estudos ergológicos tais como os propostos por Schwartz. Portanto, não se faz 

excessivo, neste momento, dizer que a ergologia é entendida como um dispositivo 

teórico metodológico inovador no que tange à atividade de trabalho, uma vez que a 

coloca numa posição central em relação à atividade humana, proporciona uma 

observação vívida, capaz de mostrar que o trabalho nunca é mera execução, visto 

que no conjunto de um ambiente laboral existe um ambiente técnico, um humano e 

um cultural (SCHWARTZ in SCHWARTZ; DURRIVE [org.], 2010).  

O capítulo anterior, responsável pela historicização da blogagem profissional, 

traz uma ideia do ambiente humano e cultural em que essa atividade está inserida. 

Observou-se que a designação mudança foi largamente utilizada para indicar os 

processos que vêm se engendrando no mundo do trabalho. Nesse sentido, é 

interessante observar a visão da abordagem ergológica sobre as mudanças no 

trabalho. Como filósofo, Schwartz (2010, p. 26) preocupa-se em marcar um 

posicionamento específico ao afirmar que: 

 O sentido da mudança não é antecipável (...). Penso que essa 
questão é uma armadilha e que é preciso evitar a tendência a falar: 
isso se modifica, isso se moderniza, ficando subentendido que assim 
“é melhor”. Ou então: isso se modifica, mas se a mudança não é feita 
por aqueles que sofrem suas consequências, quer dizer, por aqueles 
que trabalham, então ela é ruim e é uma forma de penalizar a própria 
atividade humana. Eu penso que essas formas de abordar as 
mudanças no trabalho são unilaterais e colocam entre parênteses as 
situações reais de trabalho, as situações reais de atividade. 

 

Ao assumir tal posição, apesar de não ser um linguista, é possível observar 

que Schwartz traça paralelos entre posicionamentos discursivos que evocam 

realidades diversas sobre o mundo do trabalho, as quais variam segundo o lugar 

social – e posicionamento discursivo – do enunciador. Sob a ótica ergológica, trata-

se de ficar atento e analisar os discursos de perto (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), 

perguntando-se a quem eles dizem respeito. Para Durrive, é importante, antes de 

tudo, “não deduzir das mudanças no contexto (de toda a natureza, econômica, 

técnica, jurídica, etc.) consequências positivas ou negativas na vida dos homens” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 48). Isso porque uma mesma mudança pode ter 
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aspectos contraditórios de acordo com o lugar social de cada ator social.  

Por uma questão de recorte, parte substancial dos corpora da presente 

pesquisa será analisada por meio dos estudos sobre gênero do discurso (doravante 

GD) desenvolvidos por Maingueneau (2013, p. 68),  cujos princípios relativos ao 

gênero do discurso vão na mesma direção dos pressupostos da ergologia, “os 

gêneros de discurso pertencem a diversos tipos de discurso associados a vastos 

setores da atividade social”, portanto relacionam-se a atividades de trabalho: 

produção de mercadorias, prestação dos mais diversos serviços, administração de 

empresas, lazer, saúde, ensino, pesquisa científica, etc. Seguindo esse raciocínio, 

fica evidente que uma das maneiras possíveis de empreender estudos sobre os GDs 

é dividindo-os não por um setor da atividade humana, mas por um lugar institucional 

(idem). Assim Maingueneau conclui que eles são atividades sociais e como tal 

obedecem a critérios de êxito bem definidos. Pode-se, portanto dizer que estes, por 

sua vez, funcionam como normas antecedentes 42  ao engendramento de uma 

atividade linguageira. Estas normas asseguram a comunicação e são influenciados 

pelo mídium (MAINGUENEAU, 2013) – conceito a ser explicado mais adiante – em 

que se materializam os discursos.  

Tais critérios de êxito são um conhecimento partilhado de maneira mais ou 

menos consciente por membros de uma mesma coletividade, de modo a “evitar a 

violência, o mal-entendido, a angústia de um ou outro dos participantes da troca 

verbal..., enfim, permite assegurar a comunicação verbal” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

70). Os GDs implicam, portanto, um sistema de regras que franqueiam certo número 

de direitos e deveres associados a eles, ainda que exista uma margem para 

possíveis transgressões portadoras de sentido. Tais descumprimentos, nem sempre 

intencionais, das normas antecedentes inerentes aos GDs, demandam ao 

interlocutor a busca por um subentendido, variável conforme a situação (idem, p. 70-

71). Esse ponto de vista articula-se com a visão da abordagem ergológica acerca da 

gênese das normas antecedentes, consideradas cristalizações de experiências 

históricas. Sendo assim, pode-se dizer que as normas pertinentes aos GDs foram, 

progressivamente, construindo-se e construindo as sociedades por meio de 

transgressões que foram se cristalizando e dando novos contornos às 

                                                 
42Para a abordagem ergológica, os “todo o conjunto de prescrições e normas que se encontram antes 
da realização do trabalho, (...) tudo aquilo que é formalizado, ensinado e consultado, sob diversos 
suportes: livros, manuais, organogramas e, ainda, softwares, computadores, novas instalações etc. 
(...) constitui as chamadas normas antecedentes” (Souza-e-Silva, 2012), 
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responsabilidades inerentes aos interlocutores em um ato de fala. Para trazer essas 

observações sobre os GDs à luz da abordagem ergológica, podemos lançar mão 

das reflexões de Schwarz (2011, p. 136) sobre a gênese das normas antecedentes: 

 A distribuição de responsabilidades necessárias a todos os 
empreendimentos da vida social, a todas as espécies de experiências 
eficazes, coletivas, industriosas, transformadas em modos de 
organização, em dispositivos de prevenção que antecipam a 
atividade, segundo diversos níveis de codificação e prescrição.  

 

A distribuição de responsabilidades necessárias ao engendramento bem 

sucedido de atividades do agir social pode ser comparada aos critérios de êxito 

trabalhados por Maingueneau (2013). Os direitos e deveres inerentes a cada 

interlocutor impactam diretamente os gêneros discursivos que se manifestam 

durante a blogagem, por exemplo, seja por meio de transgressões, isto é, 

renormalizações, ou de inscrição dos materiais produzidos em gêneros específicos.  

Com o intuito de firmar um posicionamento de analista do discurso-ergólogo e 

assim abarcar a proposta deste estudo, as reflexões teóricas acerca dos gêneros de 

discurso serão continuamente articuladas aos pressupostos da ergologia. Além 

disso, é importante destacar que tal articulação implica um modo específico de lidar 

com os discursos sobre o trabalho em circulação na sociedade contemporânea, o 

que é essencial para construir uma abordagem sobre a atividade laboral do 

blogueiro profissional. Sendo assim, faz-se necessário debruçar-se sobre a maneira 

como as materializações do discurso e os fenômenos inerentes a elas podem servir 

como prescrições e podem ser transgredidos durante a realização da atividade. É, 

portanto, necessário aprofundar-se nos estudos sobre gêneros discursivos e em 

noções da abordagem ergológica, o que será feito a seguir.  

 

2.1. GÊNEROS DO DISCURSO E SEUS CRITÉRIOS DE ÊXITO 

 

Antes de adentrar a questão dos gêneros do discurso, faz-se necessário 

explicar a questão da renormalização, que também se faz presente nos estudos de 

gêneros do discurso, especialmente ao trabalharmos objetos de estudos como blogs 

profissionais. Para isso, será feita um aprofundamento sobre conceitos da 

abordagem ergológica como os de atividade, norma e renormalização. Desse modo, 

retomaremos conceitos como os dos campos epistêmicos e de trabalho como 
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atividade. Tais discussões constituirão um preambulo necessário a uma discussão 

da teoria de gênero, que será essencial para o desenvolvimento das análises dos 

corpora da pesquisa.  

Sendo assim, lançaremos mão das reflexões de Schwartz (2013 43 ), que 

discute e procura marcar um posicionamento específico para a abordagem 

ergológica ante às disciplinas epistêmicas de um modo geral. Isso porque 

 

 As disciplinas ergológicas e epistêmicas tratam dos métodos, das 
formas pelas quais são produzidos os conhecimentos, os conceitos. A 
disciplina epistêmica implica o exercício do pensamento que visa a 
produzir conhecimentos, e cujo objetivo é neutralizar o meio, as 
condições históricas, singulares, ligadas ao “aqui-e-agora” da 
situação de trabalho. A disciplina ergológica implica o reconhecimento 
da dupla antecipação, a tendência de seguir os debates de normas 
até a dimensão mais singular da atividade e a confrontação 
necessária ao meio, à história e a cada situação singular (SOUZA-E-
SILVA; MOTTA, 2015, p. 1-5). 

  

 Para o teórico, o campo epistêmico não está sujeito a debates de normas, de 

modo que seus estudos procuram neutralizar as dimensões históricas e sociais ao 

qual o objeto de estudo está submetido. O campo ergológico, por sua vez, está 

sujeito ao debate de normas e não pode ser estudado fora do seu contexto sócio-

histórico. Postos em confronto, esses diferentes campos evidenciam divergências 

epistemológicas. Estas não são, todavia, excludentes, uma vez que mesmo as 

disciplinas que privilegiem o conhecimento excluindo a atividade podem ser úteis por 

suscitarem reflexões acerca de “um tipo de raciocínio a fortiori” (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2010, p. 39), ligadas a um importante cientificismo que pode levar a 

outras conclusões gerais e até mesmo genéricas sobre a atividade humana (idem).  

 É importante, neste momento, discutir o sentido ergológico da palavra 

atividade. Ele é abordado no artigo “Un bref aperçu de l’histoire culturelle du concept 

d’activité”. Nele, Schwartz mostra como as diferentes utilizações do termo foram 

essenciais à construção desse conceito tal qual a ergologia reivindica. No início de 

sua exposição, o ergólogo atribui diferentes sentidos à palavra, detendo-se na sua 

oposição à inércia. Esse conceito parece-lhe satisfatório, uma vez que cobre tanto o 

sentido reivindicado pela área da física quanto seu uso cotidiano. Por meio de tais 

reflexões e levantamentos históricos, o filósofo também mostra que a ideia de uma 

ciência do trabalho surge com a Revolução Industrial, mesmo que a chamada 

                                                 
43 Minicurso ministrado na PUC-SP entre os dias 09 e 13 de setembro de 2013. 
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organização científica do trabalho só ganhe forma no século XX com o taylorismo. 

Sabe-se, no entanto, que a abordagem ergológica critica o modelo taylorista e seu 

estudo do trabalho como atividade humana, embora não negue a importância das 

normas antecedentes e das prescrições, já que a atividade industriosa humana por 

si só manifesta uma potência de antecipação que granjeia ao ser humano o direito 

de querer programar, organizar, enquadrar. A ergologia critica sobretudo as 

prescrições exaustivas pretendidas pelo taylorismo, as quais parecem não observar 

a pulsão de vida e as singularidades que emergem do engendramento da atividade 

de trabalho.  

Não podemos, no entanto, falar sobre prescrições sem discutir a questão das 

normas antecedentes. Ao mencionar esse conceito Daniellou (2002, p. 11) afirma 

que elas trazem dentro de si uma ambiguidade fundamental, pois são, em parte, 

patrimônios relativamente estabilizados da humanidade embora reflitam, por outro 

lado, a divisão de trabalho e poder em determinado momento. Tal fenômeno deve-

se ao fato de que “dessas normas antecedentes também participam as 

capitalizações da experiência histórica da humanidade.” (SCHWARTZ, 2011, p. 

136). Elas podem, portanto, tornar-se uma ferramenta para a construção de relações 

de poder, uma vez que “fazem parte de nossas possibilidades” (idem) e são 

“instrumentos de exploração, no sentido industrial, ou jurídico do termo”, além do 

sentido econômico que tomaram em decorrência da história. 

Ao observarmos a blogagem como uma atividade de trabalho, prevemos os 

blogueiros como seres da atividade. Suas normas antecedentes são estudadas por 

disciplinas que pressupõem um conjunto específico de normas engendradas na 

história humana e tentam produzir efeitos específicos sobre o agir humano, tal qual 

os gêneros do discurso (doravante GDs), que são atividades sociais vivas e não 

sistemas cientificamente organizados. Dessa maneira, podemos afirmar que os GDs 

não são “formas (...) que se encontram à disposição do locutor a fim de que este 

molde seu enunciado” (MAINGUENEAU, 2013, p. 72). Isso seria uma antecipação 

total, impossível e invivível (CANGUILHEM apud SCHWARTZ; DURRIVE, 2010), tal 

qual os sistemas de normas propostos pelo modelo taylorista. Da mesma maneira 

como acontece com qualquer atividade de trabalho, a ausência dessas normas 

inviabilizaria a comunicação.  

Maingueneau (2013, p. 67) entende os GDs como “dispositivos de 

comunicação que podem aparecer quando certas condições sócio-históricas estão 
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presentes” e apresenta dois exemplos: os relatórios de estágio e os fait divers. Os 

primeiros pressupõem a existência de empresas, estudantes em busca de 

experiência profissional, supervisores de estágio e professores, que devem aplicar e 

avaliar atividades e construir um ensino que se inter-relacione com o mundo do 

trabalho. Já os segundos são inerentes a sociedades que contem com uma 

imprensa escrita de grande tiragem, uma vez que diz respeito aos modos de 

escrever em jornais e revistas. Seria possível fazer considerações semelhantes 

acerca dos blogs profissionais, pois como afirma Primo (2008, p. 17), são 

constituídos por textos que carregam “um valor qualitativo prévio em virtude da 

atuação passada do especialista”, ao mesmo tempo em que oferecem repercussão 

no valor futuro dos próximos posts e na própria reputação do autor.  

Parte-se do pressuposto de que os seis critérios de êxito propostos por 

Maingueneau (2002/2013, p. 72-77) são normas antecedentes que buscam viabilizar 

a atividade liguageira. Os seis critérios de êxito postulados pelo autor são: finalidade 

reconhecida, estatuto dos parceiros legítimos, lugar e momento legítimos, suporte 

material (mídium) e organização textual. 

É importante lembrar que a presente pesquisa, filiada aos pressupostos 

teóricos de Maingueneau, poderia tender a tornar seus conceitos hegemônicos de 

modo a neutralizar o agir humano. Para evitar tal arbitrariedade e assim assumir o 

posicionamento de analista do discurso-ergólogo, é de suma importância analisar 

um corpus como os constituídos por blogs profissionais que, devido a suas 

contínuas renormalizações trazem a possibilidade de tensionar a teoria por meio de 

corpora menos privilegiados.  

As análises dos GDs tradicionais são tacitamente reguladas por um mundo no 

qual o impresso prevalecia (MAINGUENEAU, 2010, p. 132). Já os textos produzidos 

para a web, por outro lado, são resistentes à concepção clássica de gênero em 

análise do discurso, precisando ser observados sob a égide de certas configurações 

históricas, que devem ser levadas em conta para dar-lhe completa relevância. A 

evolução contínua das tecnologias relacionadas à internet e dos comportamentos 

sociais – especificamente no mundo do trabalho – podem suscitar uma instabilidade 

generalizada e duradoura, que deve ser continuamente acompanhada pelos 

estudiosos das abordagens enunciativas e discursivas.  

Em resumo, trabalharemos com o pressuposto de que os critérios de êxito 

representam um raciocínio que procura antecipar as atividades linguageiras ao 
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mesmo tempo em que abre um espaço para renormalizações, isto é, para formas de 

transgressões. Também não se faz excessivo reiterar que, dado o objeto de 

pesquisa, todas as reflexões teóricas sobre as categorias da AD e da ergologia que 

se darão no presente capítulo procurarão articular-se à realidade da web e todas as 

coerções que ela implica, o que ficará mais claro a seguir, a medida que cada um 

dos critérios seja discutido. 

 

2.1.1. FINALIDADE RECONHECIDA  

 

 Segundo Maingueneau, “todo gênero de discurso visa a certo tipo de 

modificação da situação da qual participa. Essa finalidade se define ao se responder 

à questão implícita: ‘estamos aqui para dizer ou fazer’ o que?” (2013, p. 72). O autor 

afirma ainda que a determinação desse objetivo é imprescindível para que o 

interlocutor possa ter um comportamento adequado ante à utilização do GD.  

 A esse respeito, podemos lançar mão das considerações elaboradas por 

Primo (2008, p. 2), que ao observar fatores como as condições de produção44 e “o 

impacto de condicionamentos profissionais, além do estilo dos textos (reflexivos ou 

simplesmente informativos)”, identificou – de acordo com uma perspectiva 

bahktiniana45 – dezesseis diferentes subgêneros de blogs profissionais. 

 Antes de detalharmos alguns desses, contudo, é necessário explicitar a 

definição de blog profissional para o autor, segundo o qual esse tipo de sítio online é 

um GD:  

  

Escrito por pessoa com especialização em determinada área, na qual 
atua profissionalmente, cujo impacto pode ser identificado nos posts. 
Não importa aqui se este profissional possui educação formal em sua 
área de atuação. Tal atividade, contudo, acarreta certas restrições ao 
texto. O autor, ao assinar os posts como um especialista, reconhece 
que a credibilidade de seus textos reflete a reputação construída no 
tempo, em virtude do sucesso de suas ações como profissional. Esta 
reputação recebe o impacto recursivo dos próprios posts publicados. 
Cada texto carrega um valor qualitativo prévio em virtude da atuação 
passada do especialista, ao mesmo tempo que oferece repercussão 
no valor futuro dos próximos posts e na própria reputação do autor. 

                                                 
44 “Condições de Produção” é um termo “advindo da psicologia social e reelaborado por Pêcheux 
para designar não somente o meio ambiente material e institucional do discurso, mas ainda as 
representações imaginárias que os *interactantes fazem de sua própria identidade [lugar], assim 
como do referente de seus discursos” (MAINGUENEAU, 2006, p.30). 
45 Primo parte do pressuposto de que os GDs são tipos relativamente estáveis de enunciados, que 
impactam diretamente sobre a organização da fala (BAKHTIN, 1979/2005 apud PRIMO, 2008, p. 2). 
Esta nota deve ir para o corpo do texto. 
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Ou seja, a voz do post é a de um expert em certa área. A enunciação 
deste sujeito é objetivada em virtude de sua inserção no mercado (no 
comércio, na educação formal, na pesquisa, em consultorias, etc.). 
Mesmo que o tom dos posts possa ser informal, o que é dito é 
determinado em virtude de estratégias que visam criar ou manter 
frentes de atuação profissional. Como se vê, o blog é tematizado pelo 
trabalho e/ou especialidade do autor (PRIMO, 2008, p. 3). 

 Tal perspectiva vai ao encontro da definição do critério de êxito definido como 

uma finalidade reconhecida, uma vez que o caráter de autoridade profissional em 

dado campo de trabalho implicará uma determinada disposição para a resposta da 

audiência, para sua ativa compreensão responsiva. Nesse caso, ela assume a forma 

de uma fonte de influência educativa sobre o público. A determinação correta da 

finalidade do blog é indispensável para que o leitor tenha esse comportamento, 

adequando-se ao gênero do discurso utilizado (MAINGUENEAU, 2013).   

 A partir das reflexões de Primo (2008, p. 6) é possível aprofundar a discussão 

acerca da finalidade reconhecida dos blogs profissionais. O autor empreende uma 

quadripartição destes 46 , que são classificados como blogs profissionais auto-

reflexivos, informativos internos, profissionais informativos e profissionais reflexivos.  

 Essa subdivisão baseia-se principalmente na finalidade que o gênero 

discursivo reivindica para si. Os blogs profissionais auto-reflexivos são aqueles em 

que o profissional “reflete sobre suas próprias atividades em seu segmento de 

atuação” (PRIMO, 2008, p. 6). Os informativos internos, por sua vez, são aqueles 

em que o blogueiro descreve suas atividades de trabalho, fornecendo informações 

práticas. Trata-se de uma série de registros de informações de interesse do 

profissional – as quais podem ser úteis futuramente – além de servir como um diário 

de bordopara simples registro das próprias atividades laborais. Tais blogs 

profissionais podem ser úteis à promoção da aptidão e idoneidade profissional 

perante o mercado, uma vez que podem fornecer informações sobre atividades 

como palestras, cursos, consultorias, etc. Já os blogs profissionais informativos 

“voltam-se principalmente para a divulgação de textos sobre a área de atuação do 

profissional e/ou para a reprodução/reescrita de notícias sobre tal tema encontradas 

em outros lugares”. Os blogs profissionais reflexivos são marcados por opiniões e 

críticas sobre temas relativos à área de atuação do profissional. Podem ser blogs de 

jornalistas focados em determinado assunto, aproximando-se do articulismo. 

                                                 
46 Primo divide os blogs profissionais em duas macro-categorias: a dos blogs profissionais individuais 
e grupais. Por uma questão de recorte de pesquisa, restringiremo-nos aos blogs profissionais 
individuais, devido ao atual status dos blogs mantidos pelos atores sociais. 



 53

Também enquadram-se nessa categoria os blogs humorísticos de autoria de 

probloggers. Vale lembrar que, como veremos adiante, mais de um subgênero pode 

coexistir em um mesmo blog profissional. Isso porque, conforme discutido no 

primeiro capítulo, a instabilidade no mundo de trabalho contemporâneo é uma 

constante, de modo que o profissional precisa mostrar-se hábil para atuar em mais 

de uma frente de gestão em um mesmo negócio ou, quiçá, em mais de um 

segmento dentro de seu mercado. 

 Dessa maneira, concluímos que a finalidade reconhecida influencia 

diretamente no estabelecimento do estatuto dos parceiros legítimos, o segundo 

critério de êxito descrito por Maingueneau (2013, p. 73), uma vez que determina a 

maneira como o texto deve ser recebido. Esse critério de êxito será estudo a seguir.  

  

2.1.2. O ESTATUDO DOS PARCEIROS LEGÍTIMOS 

 

 Maingueneau (2013, p. 73) afirma que “nos diferentes gêneros do discurso, já 

se determina de quem parte e a quem se destina a fala”. O estatuto dos parceiros 

legítimos diz respeito ao papel que o enunciador e o coenunciador devem assumir e 

às relações desenvolvidas entre eles durante o acontecimento linguageiro.  

 Um blog profissional “é escrito por uma pessoa com especialização em 

determinada área, na qual atua profissionalmente (...). Ou seja, a voz do post é a de 

um expert em certa área” (PRIMO, 2008, p. 3). Isso supõe a detenção de um 

determinado saber advindo do sucesso de suas ações profissionais (idem).  

 Ainda segundo Primo (2008, p. 3), os enunciados dos blogueiros profissionais 

são objetivadas em função de sua inserção no mercado (no comércio, na educação 

formal, na pesquisa, em consultorias, etc.) e “mesmo que o tom dos posts possa ser 

informal, o que é dito é determinado em virtude de estratégias que visam criar ou 

manter frentes de atuação profissional” (idem ibidem). Sendo assim, conclui-se que, 

por atuar em mais de uma frente (conciliando emprego e blogagem), o blogueiro 

profissional vê-se obrigado a transgredir, isto é, a renormalizar diversos elementos 

do GD blog profissional, bem como do subgênero em que seu blog se enquadra a 

princípio, para legitimar seu próprio discurso, aquele de uma autoridade que está 

apta a falar sobre determinado assunto, seja em um blog, seja fora do mundo virtual. 

Procurando manter sua empregabilidade em um contexto de capitalismo flexível, ele 

é levado a lançar mão de um recurso como o blog – originalmente destinado à 
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escrita íntima – para comprovar seu status quo dentro do mundo do trabalho. Desse 

modo, o blogueiro profissional precisa continuamente atestar a blogosfera e o 

momento da leitura dos seus textos como o lugar e o momento legítimos para que 

aquelas situações de enunciação ocorram de maneira eficaz. Este é o terceiro 

critério de êxito postulado por Maingueneau (2013, p. 73-74), que será discutido a 

seguir. 

  

2.1.3. LUGAR E MOMENTO LEGÍTIMOS 

 

 Ao falar em lugar e momento legítimos, Maingueneau (2013) lida com noções 

de tempo e espaço que “não são evidentes” (p. 73). Não se trata de noções 

empíricas, mas discursivas. Para ele, “todo gênero de discurso implica um certo 

lugar e um certo momento. Não se trata de coerções externas, mas de algo 

constitutivo” (idem).  

 Assim como um templo é, tradicionalmente, um lugar legítimo para uma 

profissão de fé e a sala de aula o é para uma exposição de ideias e conhecimentos 

para uma classe, a blogosfera profissional vem se constituindo em um lugar legítimo 

para a edição e divulgação de conteúdo relacionado a atividades laborais na 

internet.  

 Diversos fatores poderão influenciar a constituição desse critério de êxito para 

um blog profissional. Aqueles cuja arquitetura é adaptável a dispositivos como 

celulares e tablets, por exemplo, podem ser lidos de diversas, uma vez que tais 

equipamentos podem ser transportados para qualquer lugar e permitem o manuseio 

praticamente a qualquer instante. Além disso, um texto hospedado em um blog 

profissional fica disponível para consulta por tempo indeterminado, de acordo com o 

arbítrio do blogueiro.  

 A noção de temporalidade implica eixos como periodicidade, duração de 

encadeamento, sua continuidade e duração de validade presumida. O primeiro eixo 

diz respeito à frequência, isto é, à regularidade no intervalo de produção de um 

determinado discurso. O jornal impresso, por exemplo, é diário e, portanto, 

periódico. A periodicidade de um blog profissional, entretanto, é instituída pelo 

próprio blogueiro, podendo ser renormalizada de acordo com contingências do seu 

viver e do viver no trabalho. Outro eixo relativo à noção de temporalidade do critério 

de êxito lugar e momento legítimos diz respeito a “uma validade presumida” 
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(MAINGUENEAU, 2013, p. 74, grifo nosso), que relaciona ao tempo pelo qual o texto 

propõe-se a ser lido. Ao falarmos de blogs profissionais, tal pressuposto também 

torna-se nebuloso devido às diferentes finalidades reconhecidas que cada texto 

publicado dentro de um mesmo blog podem apresentar. Paradoxalmente às análises 

de Primo, é possível observar que em um mesmo blog profissional podem coexistir 

posts que refletem acerca de determinada prática laboral, por exemplo, e 

comunicados sobre uma palestra a ser ministrada pelo blogueiro. Nesse caso, 

podemos observar uma validade presumida indeterminada e outra ancorada nas 

datas de inscrição para participação no evento, respectivamente.  

 Outrossim, é importante lembrar que os blogs profissionais constantemente 

se dirigem a trabalhadores com um métier em comum. Desse modo, presume-se 

que os coenunciadores tenham conhecimento sobre o viver no trabalho de 

determinados profissionais. Isso implica uma ciência sobre o caráter relativamente 

instável da periodicidade e até mesmo da validade presumida das publicações. Esse 

é um dos possíveis motivos pelos quais é comum a utilização de recursos como a 

disponibilização de sistemas de notificação sobre atualizações. Elas podem ser 

feitas, por exemplo, via e-mails, atualizações em feeds RSS47, ou ainda atualizações 

em outras redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, etc.  

 Tais recursos influenciam diretamente o que Maingueneau (2013, p. 74) 

define como “uma duração de encadeamento”, bem como sua “continuidade”. Pelo 

primeiro eixo, entende-se a indicação aproximada da duração de realização de um 

discurso. O autor explica que várias durações podem coexistir em determinados 

gêneros. “Um jornal cotidiano distingue pelo menos duas formas de leitura: o simples 

levantamento dos elementos destacados (...), seguido eventualmente de uma 

verdadeira leitura do texto” (idem). Analogamente, o encadeamento da leitura de um 

blog profissional pode ser feito de diversas maneiras: leitura do título, subtítulo, 

observação de elementos como imagens ou outros recursos multimodais, tags e 

demais elementos destacados, além da eventual leitura do texto. Outra 

possibilidade, caso o leitor tenha recebido uma notificação sobre uma nova 

                                                 
47 Segundo o site do consultor em marketing digital Edney Sousa, o blogueiro profissional de internet, 
“RSS significa Rich Site Sumary ou Really Simple Syndication, é um formato que permite distribuir o 
conteúdo do seu site de uma forma padronizada que permite que ele seja lido em diversos leitores de 
notícias. Os endereços que distribuem notícias no formato RSS também são conhecidos como 
feeds”. Disponível em: <http://interney.net/33-o-que-sao-feeds-rss-como-rssficar-meu-blog/>. 
Acessado em: 08 nov. 2014.  
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postagem por e-mail, é que leia apenas o campo assunto da mensagem. Ele 

também pode abri-la, observando o título do novo texto, seu subtítulo e, em alguns 

casos, uma parte dos primeiros parágrafos para, quiçá acessar o site e submeter-se 

aos encadeamentos relativos à leitura do blog efetivamente. Caso tenha sido 

notificado via RSS, ele verá o título da matéria e poderá acessar o site. Se a 

notificação vier por redes sociais, ele estará sujeito às coerções genéricas de cada 

uma das diferentes plataformas até acessar o blog e começar o processo de leitura 

dentro de seu ambiente midialógico.  

 Já a continuidade nesse encadeamento diz respeito à quantidade de 

interrupções que podem ser feitas durante a leitura. Assim como um romance, que 

“é normalmente lido com número indeterminado de interrupções” (MAINGUENEAU, 

2002/2013, p. 74), a leitura de um blog profissional pode sofrer indeterminadas 

interrupções. Diversos fatores incidem sobre esse eixo da noção de temporalidade: 

da rotina do leitor ao suporte material que ele utiliza para efetuar a leitura. Trata-se 

da dimensão midiológica será retomada a seguir.  

 

2.1.4. SUPORTE MATERIAL: MÍDIUM E DISCURSO 

 

 Conforme aventado anteriormente, a dimensão midiológica é de extrema 

importância para os diferentes GDs. Maingueneau (2013, p. 82) afirma que “o modo 

de transporte e de recepção do enunciado condiciona a própria construção do texto, 

modela o gênero do discurso”. Dado o objeto de estudo da presente pesquisa, não 

se torna redundante reiterar a posição “muitas mutações sociais se manifestam 

através de um simples deslocamento ‘midiológico’”48 (idem), processo análogo ao 

deslizamento sofrido pelos blogs, aquele que, conforme explicado no primeiro 

capítulo, culminaram no surgimento dos blogs profissionais. Optamos pela utilização 

do termo “deslizamento” em detrimento de “deslocamento” por observar que a 

blogagem ainda se encontra em uma situação intermediaria de profissionalização, 

além de ainda conviver com a escrita íntima, que continua correndo em paralelo.  

 Segundo Maingueneau (2013, p. 83), “as modificações das condições 

‘materiais’ da comunicação (...) transformam radicalmente os ‘conteúdos’ e as 

                                                 
48  Nesta passagem usa-se o termo midiológico como um sinônimo de midialógico, item lexical 
adotado pela presente dissertação. Essa discrepância se dá em função da tradução do livro Análise 
de Textos de Comunicação, citado nesta passagem. A opção pela segunda ocorrência deu-se em 
virtude de sua utilização em outros estudos brasileiros relacionados à mídia e comunicação. 
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maneiras de dizer”. Seguindo este raciocínio, o autor também afirma que:  

 

Foi com a chegada dos mídiuns audiovisuais e o desenvolvimento da 
informática tomamos consciência desse papel crucial do mídium (...). 
Seu surgimento provocou uma ruptura com a civilização do livro, que 
trazia em si toda uma concepção do sentido (idem, p. 82).  
 

 O desenvolvimento das tecnologias audiovisuais e de difusão de informações 

por meio da internet permitiu a estabilização da oralidade. Desse modo, o texto oral 

tornou-se tão estável quanto o escrito e passou a dialogar com ele. Tais mudanças 

também implicaram alterações nas relações de dependência e independência dos 

enunciados em relação ao ambiente em que estão inscritos. Os enunciados 

dependentes são aqueles dirigidos a um coenunciador presente em um mesmo 

ambiente físico. Já os independentes, são os concebidos em função de alguém que 

se encontra em outro ambiente (MAINGUENEAU, 2013, p. 85-86).  

 Embora não se apoiem em um ambiente partilhado com seu coenunciador – 

que não pode interferir na enunciação – (MAINGUENEAU, 2013, p. 87), os textos 

produzidos para um blog profissional presumem a interação por meio de 

comentários, diferentemente dos enunciados de um jornal ou revista. Os mídiuns em 

que os blogs podem inscrever-se possibilitam, portanto, que os textos dos blogs 

profissionais constituam-se de enunciados escritos de estilo falado 

(MAINGUENEAU, 2013, p. 88), ou seja, aqueles que “apresentam certas 

características de um enunciado dependente do ambiente, embora se sirva de um 

suporte gráfico e pressuponha uma recepção diferente” (idem ibidem). Neles “a 

tensão estabelecida entre o mídium e o enunciado que lhe é associado impacta 

diretamente o efeito de sentido visado pelo enunciador” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

89).  

   É importante ressaltar que algumas propriedades inerentes aos escritos 

recaem sobre os blogs profissionais. Assim como ocorre em qualquer texto escrito e 

estável, “a distância (...) entre coenunciador e texto (...) abre espaço para um 

comentário crítico ou para análises” (MAINGUENEAU, 2013, p. 90), além de permitir 

seu arquivamento – por meio de diversos recursos, que vão desde um bookmark, 

isto é, o ato de “favoritar” o texto no navegador utilizado, a cópias, impressões ou 

downloads –, o que viabiliza a confrontação de vários textos além de sua 

classificação. Ademais, o próprio blogueiro pode criar suas próprias rubricas em 

sessões específicas ou blog ou ao criar, por exemplo, tags, isto é, “etiquetas” que, 



 58

por meio de palavras-chave, podem catalogar vários posts de acordo com o tema 

abordado ou outras características comuns. Tal mecanismo busca facilitar a busca 

por textos similares e prever o fenômeno mencionado acima, facilitando a busca 

interna e mantendo o leitor por mais tempo no site. Trata-se, portanto, de um recurso 

do qual o blogueiro pode lançar mão para gerir a infidelidade do meio. Isso porque, 

apesar de oferecer ferramentas com tais funcionalidades, a priori, a internet pode ser 

vista como um suporte que “opera contra a (...) estabilidade do meio” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 45).  

 Ao falarmos em blogs, é preciso atentar para o fato de que os diferentes 

mídiuns que podem servir de suporte para a leitura dos blogs impõem coerções, a 

exemplo do “caráter estático ou não dos interlocutores” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

93). Isso porque a leitura feita a partir de dispositivos móveis como tablets ou 

smartphones impacta o modo de consumo, uma vez que a cenografia – construída 

por meio de cores, fontes e arquitetura do blog – muda drasticamente, sendo 

homogeneizada em relação a outros websites. Além disso, a leitura por meio desse 

tipo de dispositivo supõe um leitor móvel. Outrossim, mesmo quando analisamos a 

leitura feita por meio de computadores, isto é, desktops, ou laptops é necessário 

refletir sobre estabilidade material do texto. Segundo Maingueneau,  

 
O monitor de um computador (...) conectado à internet oferece um 
texto heterogêneo e em perpétua reconfiguração, em função das 
decisões de seu “leitor”. O próprio monitor é apenas uma janela 
aberta de maneira instável sobre um “texto” que é perfeitamente 
irrepresentável: é um “hipertexto”, uma enorme rede de relações 
virtuais que permite um número ilimitado de percursos distintos, 
podendo o leitor navegar sem barreiras em um mar de enunciados 
que ele faz aparecer e desaparecer (...). De maneira mais 
abrangente, assistimos hoje, graças à numerização generalizada das 
informações, a uma desmaterialização dos suportes físicos dos 
enunciados (MAINGUENEAU, 2013, p. 94). 

 

 As renormalizações nos blogs em geral “obedecem a restrições de curtíssimo 

termo” (idem), uma vez que a infidelidade do meio web é potencializada por um 

processo de evolução contínua das tecnologias e dos comportamentos sociais. O 

suporte material é, portanto, parte integrante do meio, isto é, do ambiente laboral 

onde a atividade de trabalho do blogueiro profissional está inscrita. A fluidez e 

volatilidade deste mídium e suas ferramentas acarretam contínuas movências, ou 

seja, deslizamentos que dificultam o mapeamento dos funcionamentos enunciativos 

dos blogs profissionais, o que só pode “suscitar uma instabilidade generalizada e 
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duradoura” (MAINGUENEAU, 2010, p. 46). Cabe ao analista do discurso tomar 

conhecimento dessas transformações, colocar as teorias clássicas à prova e, para 

usar os termos da abordagem ergológica, buscar o conhecimento da “alter-

atividade”, sem, no entanto, procurar normatizar as configurações humanas, nem ler 

o seu futuro a partir de normas antecedentes.  

  

2.1.5. ORGANIZAÇÃO TEXTUAL 

 

 Segundo Maingueneau (2013, p. 75), cada GD está associado a uma certa 

organização textual que implica modos de encadeamento de seus elementos 

constituintes. Eles supõem que seus participantes dominem certos usos da língua, 

bem como os recursos específicos que cada atividade verbal demanda. Tais 

recursos podem estar relacionados ao léxico associado às diferentes atividades 

humanas. Eles podem ser locuções prepositivas, verbais, construções frasais 

específicas, etc. O autor faz, entretanto, uma ressalva e afirma que alguns GDs 

prescindem de recursos linguísticos específicos. Ele cita o exemplo de alguns 

gêneros publicitários, que podem adotar os mais diversos usos da língua em função 

da cenografia adotada.  

 Analogamente, diversos GDs podem manifestar-se nos diferentes blogs, 

demandando organizações textuais específicas. Intimamente ligados às cenografias 

construídas e também ao campo de trabalho sobre o qual o blogueiro escreve, os 

textos dos diferentes blogs profissionais podem utilizar jargões e textualidades 

ligados ao viver no trabalho de diversas profissões. Vale lembrar que a presente 

pesquisa pressupõe os blogs como uma categoria anterior (um hipergênero, 

conceito que discutiremos mais adiante no presente capítulo) aos blogs 

profissionais, considerados GDs. 

Critérios de êxito como a organização textual estão intrinsecamente 

relacionados à comunidade discursiva a quem o gênero destina-se. Por comunidade 

discursiva entende-se “os grupos sociais que produzem e administram um certo tipo 

de discurso” (MAINGUENEAU, 2006, p. 29). Tal noção diz respeito a enunciadores 

de um mesmo tipo de discurso (publicitário, jornalístico, científico, etc.) que partilham 

certo número de normas, modos de vida e papéis sociais. O fato é que, conforme 

afirma Primo (2008, p. 5), os textos produzidos para um blog profissional “carregam 

consigo um argumento de autoridade, um conhecimento profundo sobre os temas 
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abordados. A validade dessa posição depende de como o blogueiro se expõe em 

cada texto”. Em outras palavras, o êxito de um blog profissional, entre outros fatores, 

pode estar ligado às organizações textuais de cada um dos posts. 

Dadas essas análises, é possível observar que, embora os blogs profissionais 

dialoguem com uma comunidade discursiva específica e neles seja possível 

observar os critérios de êxito elaborados pela teoria clássica dos GDs, os blogs em 

geral parecem não se inscrever nessa categoria, uma vez que abarcam em seu 

interior manifestações genéricas distintas, apresentando restrições e coerções 

genéricas mais “pobres”, fenômeno semelhante ao que ocorre em categorias como 

cartas, diálogos, diários, etc. (MAINGUENEAU, 2010, p. 131). Trata-se, portanto, de 

um hipergênero.  

 

2.2. HIPERGÊNERO, CENOGRAFIAS E BLOGS, UMA RENORMALIZAÇÃO 

TEÓRICA 

 

Por meio dos critérios de êxito que incidem sobre os diversos GDs é possível 

observar que os blogs em geral não se resumem a um gênero discursivo. Trata-se 

de uma categoria que traz à cena os enquadramentos que estão situados “acima” do 

gênero. Segundo Maingueneau, dispositivos “tais como ‘diálogo’, ‘carta’, ‘diário’... 

não podem ser consideradas como gêneros de discurso” (MAINGUENEAU, 2010, p. 

131). Para o autor, os blogs podem ser caracterizados dessa maneira. 

  O autor afirma que “na realidade, ‘blog’ é uma categoria que atravessa 

categorias temáticas (pessoal, institucional, comercial, educacional...) e impõe 

rígidas restrições formais” (idem ibidem), ao mesmo tempo em que a cenografia 

assume um papel central. É preciso destacar que, para ele, 

  

 A cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele 
engendra; ela legitima o enunciado que, por sua vez deve legitimá-la, 
estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é precisamente 
a cenografia exigida para enunciar como convém, segundo o caso – a 
política, a filosofia, a ciência –, ou para promover certa mercadoria” 
(MAINGUENEAU, 2013, p. 98). 

  

 O blog é, com efeito, um dispositivo comunicacional fortemente influenciado 

pelo mídium. Ele submete os blogueiros a algumas coerções técnicas variáveis 

inclusive em função do suporte em que o site pode ser materializado. Desse modo, 

Maingueneau (2010, p. 132-133) afirma que o enfraquecimento das coerções 
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genéricas dá lugar ao fortalecimento das cenografias, que passam a assumir uma 

posição central: elas tornam-se o elemento crucial para encenar a comunicação de 

acordo com as estratégias de quem escreve.  

 Além disso, a concepção clássica de gênero não leva em consideração a 

dupla hierarquização da estrutura comunicacional da web: “a hierarquia dos suportes 

materiais e a hierarquia dos componentes da cena de enunciação” 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 132). Dessa maneira, pode-se afirmar que os blogs 

englobam dispositivos comunicacionais, isto é, GDs extremamente diversos que, a 

priori, não poderíamos listar exaustivamente.  

 Assim, para compreender o sentido do hipergênero blog é necessário retomar 

a noção de cenografia, uma vez que ela é a unidade que impõe coerções mais 

efetivas a ele. Antes disso é necessário observar um detalhe nas reflexões de 

Maingueneau (2010, p. 131) acerca dos blogs, que abre espaço para uma pertinente 

discussão. Para o autor, o blog “é uma espécie de hipergênero típico, cujas 

propriedades comunicacionais são mínimas: alguém (com um nome próprio) fala 

sobre si mesmo(a) para alguém que esteja visitando seu website”. Com isso, é 

possível observar que o autor considera o blog apenas como um diário online, 

retomando o surgimento do dispositivo, descrito no primeiro capítulo desta 

dissertação. No entanto, ainda que a presente reflexão dissesse respeito apenas ao 

blog como escrita íntima, por se tratar de uma mídia, seria necessário levar em 

consideração a distância constitutiva entre o caráter privado da escrita íntima e o 

caráter público de seu modo de existência. No caso de blogs profissionais, 

destinados a comunidades discursivas específicas, essa ponderação faz-se ainda 

mais necessária, uma vez que as cenografias de um blog profissional relacionam-se 

a gêneros ligados a debates públicos.  

Nessa trilha, invocamos as análises de Maingueneau (2006, p. 115-135) em 

seu artigo “Cenografia epistolar e debate público”, que se centram em “cenografias 

de carta privada em gêneros epistolares que visam agir sobre o debate público”. 

Sobre essa distinção o autor afirma que:  

 

A cena genérica epistolar encontra-se em pé de igualdade com seu 
estatuto, seu modo de intervenção, ao passo que a carta provada 
servindo de cenografia a um gênero do debate público mantém por 
natureza uma tensão com um gênero do debate público com seu 
modo de intervenção (MAINGUENEAU, 2006, p. 120). 
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Com efeito, compreende-se que as características da unidade hipergênero 

podem perpassar os gêneros e subgêneros de diferentes blogs. Sabe-se, por 

exemplo, que hipergêneros como cartas, diários e diálogos “podem ser usados 

durante longos períodos e em muitos países” (MAINGUENEAU, 2010, p. 131). O 

sentido da expressão “longos períodos” pode, no entanto, ser relativizado durante a 

observação das estruturas da web. As constantes inovações tecnológicas tornam 

suportes e softwares obsoletos em menos de uma década, por exemplo. Desse 

modo, as alterações na estrutura dos websites podem transformar as condições de 

comunicação de acordo com as novas restrições técnicas. Trata-se de um meio infiel 

em que blogueiros precisam lidar com ambientes técnicos de diferentes naturezas, 

relativas aos diferentes mídiuns em que seus blogs precisem circular, além do 

ambiente humano e cultural, que influencia diretamente no desenvolvimento dos 

suportes materiais. Em resumo, pode-se dizer que os blogs renormalizam a teoria 

clássica dos hipergêneros, ao relativizar a cronografia tradicionalmente atribuída ao 

blog em um mundo caracterizado por uma grande heterogeneidade de dispositivos 

comunicacionais sujeitos a uma rápida obsolescência.  

Por outro lado, ainda que atravessados por características e coerções 

inerentes ao hipergênero blog, os blogs profissionais podem ser caracterizados 

como GDs, uma vez que podem ser vistos como dispositivos de comunicação sócio-

historicamente definidos por um contexto de exacerbação do capitalismo flexível, do 

surgimento de uma economia da internet, entre outros fatores já discutidos no 

primeiro capítulo da presente pesquisa.  

Retomando a questão das cenografias, pode-se observar que, dado o seu 

papel central para os blogs, o processo de comunicação também depende da 

construção e legitimação do quadro enunciativo. No caso de um blog profissional, 

especialmente, isso não é o suficiente para que sua finalidade seja atingida. 

Maingueneau (2013, p. 104) afirma que “toda fala procede de um enunciador 

encarnado; mesmo quando escrito, um texto é sustentado por uma voz – a de um 

sujeito situado para além do texto”. Essa fala implica certa representação do corpo 

de seu enunciador. Trata-se do ethos, noção que será discutida a seguir. 

 

2.3. ETHOS DISCURSIVO 

 

Constituído por meio do discurso, o ethos não é apenas “uma ‘imagem’ do 
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locutor exterior à fala” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 63) e não pode ser apreendido 

fora de uma situação de enunciação específica, determinada sócio-historicamente.  

Em GDs instituídos, sejam estes monologais ou dialogais, os parceiros 

ocupam papéis preestabelecidos que permanecem estáveis e seguem rotinas mais 

ou menos precisas no desenvolvimento da organização textual (idem, p. 64). Trata-

se do estatuto dos parceiros legítimos, abordado anteriormente. Sendo assim, é 

possível observar que, para além do texto em si, “a noção de ethos permite refletir 

sobre o processo mais geral da adesão dos sujeitos a determinado posicionamento” 

(idem). Maingueneau explica que esse fenômeno é mais evidente em discursos 

como o publicitário, o filosófico, político, etc. Isso porque a cenografia implica um 

enlaçamento com o ethos que dela participa: “desde sua emergência, a fala é 

carregada de certo ethos que, de fato, se valida progressivamente por meio da 

própria enunciação” (idem, p. 71). Assim, observa-se que é por meio das 

enunciações que se revelam os traços de personalidade do enunciador. Ao 

analisarmos blogs profissionais será, portanto, por meio do ethos – especificamente 

aquele que emerge da apresentação de si do website – que o presente estudo 

poderá depreender as propriedades comumente associadas a profissionais de 

diferentes áreas, ou seja, “representações sociais valorizadas ou desvalorizadas 

sobre as quais se apoia a enunciação” (MAINGUENEAU, 2013, p. 108).  

Se levarmos em consideração que cada conjuntura histórica se caracteriza 

por um regime específico dos ethos, observamos a importância de depreendê-lo, a 

fim de articulá-lo às cenografias as quais ele se inscreve, de maneira a observar 

outras coerções genéricas e assim caracterizá-los como blogs profissionais.  

Ademais, entende-se que os corpora da pesquisa são constituídos de textos 

publicados e de conversas com os atores sociais. Para a análise destas, o conceito 

de ethos também se mostra essencial, uma vez que sua depreensão dará lastro às 

articulações entre AD e ergologia ao fazer emergir os estereótipos com os quais os 

profissionais blogueiros se relacionam.  

Os corpora da pesquisa serão analisados nos próximos capítulos, no entanto, 

é necessário mostrar o caminho percorrido durante a pesquisa desde sua 

concepção, processo de delimitação dos objetos de estudo, renormalizações e seus 

desdobramentos antes. Esse processo será explicitado no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

POWERED BY: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Neste momento, é importante trazer à luz o fato de que os gêneros 

discursivos adotados nos trabalhos acadêmicos por si só já possuem uma série de 

prescrições, isto é, de normas elaboradas de forma distanciada da efetiva atividade 

laboral. Ora, assim como acontece com qualquer atividade de trabalho, o mestrando 

também renormaliza, uma vez que está constantemente atravessado por “debates 

de normas e valores, mais ou menos conscientes, que orientam o gerenciamento 

feito daquilo que é antecedente à realização da atividade com aquilo que é próprio 

de seu corpo-si” (DÁRTORA, 2013, p. 25). Essas renormalizações podem ser 

observadas por meio de redefinições do grupo de atores sociais e de atores sociais 

de pesquisa, além de pequenas transgressões ao gênero acadêmico. Uma delas é a 

divisão da análise dos corpora em dois capítulos distintos: um que concerne aos 

textos publicados nos websites dos atores sociais – a ser analisado majoritariamente 

à luz da teoria dos GDs – e outro que diz respeito às entrevistas realizadas com 

eles, que serão analisadas mais detalhadamente a partir da abordagem ergológica.  

Ao escolher mobilizar os dispositivos teórico-metodológicos da abordagem 

ergológica, o pesquisador deve considerar tanto aquilo que provém dos saberes 

acadêmicos quanto aquilo que se liga à individualidade dos atores sociais que 

participem de sua pesquisa e à maneira única e pessoal com que trabalham. Desde 

a concepção do projeto de pesquisa que deu origem à presente dissertação, as 

renormalizações e os debates de valores, de normas e de saberes estiveram 

presentes na escolha dos atores sociais aos procedimentos teórico-metodológicos, 

além das próprias categorias de análise e articulações entre AD e Ergologia, que 

buscam subsidiar a análise do objeto de estudo.  

No item a seguir, será realizada uma exposição sobre o processo de definição 

e reestruturação do grupo de atores sociais, de acordo com os encaminhamentos da 

pesquisa.  

 

3.1. CONTATO COM POTENCIAIS ATORES SOCIAIS 

Conforme discutido ao longo da contextualização sócio-histórica, nos últimos 

anos, os blogueiros profissionais passaram a ocupar uma posição importante em 



 65

diferentes áreas. A delimitação do grupo de atores sociais se deu (e foi justificada no 

texto do projeto) com base nos supracitados objetivos de pesquisa, de modo que, 

pela hipótese da correlação entre empregabilidade e blogagem, era necessário 

encontrar profissionais que mantivessem blogs acerca de suas atividades de 

trabalho. A opção por valer-se de uma amostra de conveniência foi feita ao se 

cogitar o convite ao blogueiro @idegasperi, responsável pelo Mídias Blog. O 

publicitário, especializado em marketing digital49, foi abordado informalmente, em um 

primeiro contato. Tendo aceitado prontamente participar da pesquisa, foi avisado de 

que receberia um e-mail que formalizaria o convite. Em seguida, tal como corrente 

entre profissionais da publicidade, os contatos a outros potenciais participantes 

foram feitos por meio de e-mails com cópia para @idegasperi, que assumiria o papel 

de ponto de contato inicial e fiador no que concerne à idoneidade da pesquisadora e 

a seriedade de seu trabalho. Não obtendo resposta, a iniciativa precisou ser 

renormalizada.  

Para escolher os novos atores sociais, foi necessário continuar valendo-me 

dos saberes adquiridos no trabalho com Marketing Digital, mais especificamente 

com Social Media. Por essa trilha, renunciou-se ao estatuto dos parceiros 

demandado pelo gênero acadêmico e optou-se por fazer um primeiro contato via 

inbox de Facebook, utilizando um registro mais informal. Feito esse ajuste, a 

aceitação mostrou-se mais rápida e positiva. Posteriormente, e-mails foram enviados 

formalizando o convite50. Com isso, os blogueiros comprometeram-se a participar do 

estudo, agendar uma data para as supracitadas entrevistas e assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de modo a dar andamento à pesquisa e 

obter uma devolutiva formal ao seu término. 

Entretanto, a despeito dos esforços para explicar, de maneira clara e concisa 

a metodologia escolhida a priori – a autoconfrontação simples –, alguns atores 

sociais ficaram inseguros. Ante à iminência de desistências, mais uma 

renormalização se fez necessária. Eis que surgiu a ideia de escrever um texto sobre 

o dispositivo teórico-metodológico escolhido, seguindo a cenografia corriqueiramente 

adotada por conhecidos blogs de humor. Essa manobra enunciativa, embora pareça 

preterir o GD dissertação de mestrado, foi uma renormalização necessária, uma vez 

                                                 
49 Perfil profissional disponível em:<https://www.linkedin.com/in/idegasperi>. Acessado em: 10 ago. 
2014. 
50 Mensagens e e-mails estão reproduzidos nos anexos. 
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que se lida com profissionais muito atribulados e que precisariam dispor de tempo 

para participar em uma pesquisa acadêmica; havia uma demanda latente pela 

transformação desta atividade em um processo instigante. A cenografia adotada 

procurou, portanto, atraí-los pela abordagem ergológica e persuadi-los a participar 

da pesquisa. 

 

3.2. A TENTATIVA DE RECORRER À AUTOCONFRONTAÇÃO: FALANDO COM 

BLOGUEIROS COMO UM BLOGUEIRO 

O texto supracitado, e reproduzido a seguir na íntegra, foi escrito com base 

em leituras sobre a autoconfrontação e ergologia, mas redigido em linguagem 

característica a alguns blogs de humor e às redes sociais em geral. Para tanto, 

foram utilizados recursos linguísticos comuns a esses ambientes, tais como textos 

sobretaxados, normalmente utilizados para gerar efeito humorístico ou indicação de 

edições posteriores à publicação do post. Também foram utilizados alguns jargões 

correntes em blogs e mídias sociais. A necessidade de criar uma cenografia 

valorizada por ambas as comunidades discursivas, isto é, profissionais que lidam 

com mídia comunicação e acadêmicos, adveio do insucesso das primeiras 

abordagens, que utilizavam uma linguagem mais ligada ao gênero acadêmico: dos 

quatro potenciais atores sociais contatados, apenas um, amigo pessoal da 

pesquisadora, respondeu ao convite. Após a abordagem mais informal, dois novos 

atores sociais prontificaram-se a participar da pesquisa e apenas um dos abordados 

anteriormente, que já aceitara fazer parte do estudo, seria preservado. Este, no 

entanto, foi obrigado a desistir de sua participação, por razões que serão 

explicitadas posteriormente.  

Voltando aos procedimentos metodológicos, é importante dizer que a 

renormalização supracitada deu origem a um texto enviado aos blogueiros com o 

intuito de deixá-los mais confortáveis em relação aos dispositivos de análise a serem 

utilizados. Ele está integralmente reproduzido a seguir. 

OMG! Autoconfrontação simples? Como utilizá-la para analisar a 

atividade de trabalho do blogueiro profissional e... WTF?! 

Um dispositivo teórico-metodológico da Ergologia para descobrir o que você 

anda fazendo para viabilizar seu trabalho 
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Falar de blogs profissionais demanda conhecimento acerca da atividade de 

trabalho dos blogueiros. Mas quem são eles (onde vivem? O que comem?)? 

Como eles trabalham para criar o conteúdo que disponibilizam no seu blog? 

A gigantesca variedade de temas, formatos e até mesmo usos da língua dão 

uma pista sobre a complexidade que uma abordagem sobre o trabalho dos 

blogueiros implica. Partimos do pressuposto de que toda atividade de 

trabalho é muito mais complexa do que podemos prever. Claro que é 

importante descrever um escopo de trabalho, isto é, um conjunto de normas 

e procedimentos a serem adotados para realizá-lo, mas é preciso ter em 

mente que o simples fato de existir um ser humano complexo por trás de 

cada postagem descortina uma realidade que corre o risco de ser preterida 

(ou no mínimo subestimada) por olhos mais desatentos: a de que nada pode 

ser feito mecanicamente. Cada trabalhador tem “alguma coisa que atravessa 

tanto o intelectual, o cultural, quanto o fisiológico, o muscular, o sistema 

nervoso” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p.44). Trata-se do corpo-si do 

trabalhador e podemos afirmar, sem ter medo de erros, que “há vida neste 

corpo-si, que o leva a modificar, a transformar, a ‘desobedecer’, a 

renormalizar” (DÁRTORA, 2013, p. 10). 

Sendo assim, para descobrir o que efetivamente acontece durante a 

realização do trabalho do blogueiro é preciso lançar mão da articulação 

entre dispositivos teórico-metodológicos provenientes dos estudos sobre 

linguagem e trabalho. E a metodologia escolhida para esta pesquisa foi a 

autoconfrontação simples, proposta pelo linguista Daniel Faïta (1997) e que 

ganhou novas dimensões ao passar a ser desenvolvida também pela equipe 

do psicólogo do trabalho Yves Clot (1999). Trata-se de colocar a atividade 

desenvolvida anteriormente pelo trabalhador no centro da atividade 

presente, isto é, confrontar a atividade efetivamente realizada com o 

conhecimento prévio que o trabalhador tem sobre ela (os famosos escopo e 

job description, doravante “prescritos”), de modo a construir conjuntamente 

um conhecimento sobre o real da atividade desenvolvida.  

Para lograr esses objetivos, a autoconfrontação (stricto senso) utiliza a 

imagem e filmagens que registram a realização da atividade. O método é 

dividido basicamente em quatro fases: “constituição do grupo de análise, 

filmagem de dois protagonistas em uma mesma situação de trabalho, 
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autoconfrontação simples, [...] e extensão do trabalho de análise ao coletivo 

profissional” (HARRISON; SOUZA-E-SILVA, 2009, p. 6).  

Na constituição do grupo de análise, o pesquisador observa a atividade de 

trabalho (interações, gestos, sequências etc.), de modo a tentar descobrir os 

conhecimentos partilhados pelos trabalhadores. A partir disso, o grupo 

escolhe dois deles como atores sociais para participar das etapas seguintes. 

É aí que acontecerão as filmagens e a autoconfrontações simples. Nela, 

após a realização e edição da filmagem, um dos atores sociais observa, 

junto ao pesquisador, as imagens de suas ações durante a realização de 

determinada atividade e comenta a respeito. Essa atividade também é 

filmada e tudo que ali for dito será (utilizado contra você no tribunal) 

retomado posteriormente na expansão para os coleguinhas o grupo de 

trabalho.  

Isso significa que nós vamos stalkear o blogueiro para ficar de olho em cada 

momento em que ele fizer menção a trabalhar com seu blog, filmar tudo e 

depois colocar um blogueiro diante do outro pra fazer todo mundo pagar 

mico? Não, calma! A gente sabe que o seu trabalho é autônomo e muitas 

vezes realizado no foro íntimo, ou seja, em casa, num café 

(preferencialmente com wi-fi grátis), em alguma brechinha durante o(s) 

expediente(s) e as vezes até no busão, com esses aplicativos que a gente 

adora. Então como utilizar o método em questão? Adaptando-o, ou melhor, 

renormalizando-o.  

Para isso, seria necessária a instalação do software Translog-II 

(Translogarítmica-II). Ele basicamente monitora as atividades de edição de 

texto no computador: softwares de edição de texto utilizados, websites 

visitados, mapa de clicks, velocidade de digitação, tempo de pausa etc. Vale 

lembrar que todos os dados serão estritamente confidenciais e que apenas 

aquilo que é feito durante a confecção do blog será observado. Isso significa 

que anotaremos se você fez uma pausa para olhar sites de assuntos 

completamente diferentes, se parou para olhar as redes sociais pessoais (as 

relacionadas ao blog contam como parte da atividade de trabalho), se saiu 

de perto do computador, etc.51 

                                                 
51 Este procedimento é necessário por considerarmos que a confecção de textos é um dos principais 
ofícios do blogueiro. Sendo assim, cada escolha semântica, isto é, cada palavra escolhida, escrita e 
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A renormalização da autoconfrontação começa agora. Só um dos blogueiros 

participantes da pesquisa será filmado, uma vez que sua atividade envolve 

preparação de pratos, fotos e textos. Já para os demais, seriam utilizados 

apenas os dados gerados pelo software e confrontados com filmagens de 

uma webcam a ser ligada apenas durante o tempo em que o blog fosse 

editado.  

Compilados os dados do Translog-II e os da filmagens, a autoconfrontação 

simples seria feita. E fim. Parece simples, mas vamos conversar, gente: 

garantimos que a coisa vai ser divertida para todos.  

P.s.: Antes de aplicar a autoconfrontação simples será necessário fazer uma 

entrevista. Coisa rápida: a ideia é ter na mão os prescritos que vocês 

mesmos criam para si.  

 

A autoconfrontação, entretanto, não pôde ser realizada devido a questões 

técnicas, relacionadas ao funcionamento da ferramenta Translog-II. Sabe-se que um 

dos elementos constitutivos do ambiente de trabalho é o ambiente técnico, que é 

perpassado pelas dimensões humana e cultural. A opção por lidar com blogueiros 

evidencia uma heterogeneidade nas relações do trabalhador com o meio de trabalho 

em que se inscreve. Esses elementos entrecruzam-se e descortinam peculiaridades 

na rotina laboral desses profissionais.  

Conforme evidenciado no item anterior, em especial no texto enviado aos 

atores sociais de pesquisa, a natureza autônoma dos blogs e o pressuposto de que 

esta atividade de trabalho convive com outras influenciou diretamente as 

renormalizações necessárias à (tentativa de) utilização da autoconfrontação. A 

proposta das gravações em vídeo foi descartada devido a questões relacionadas ao 

ambiente físico em que as atividades dos blogueiros são realizadas: não se tratando 

de um local necessariamente pré-estabelecido, fixo, impessoal e de livre circulação 

– pelo contrário, podem ser suas residências, estabelecimentos comerciais ou 

mesmo os locais onde os blogueiros exercem seus empregos formais – a 

observação demandaria certo grau de intimidade. Optou-se, assim, pela utilização 

                                                                                                                                                         
substituída etc. é importante, assim como as pausas que podem servir para descansar a mente, 
pesquisa, ou qualquer outra coisa que se faça necessária para o desenvolvimento da atividade em si. 
Em suma: calma! Não é bisbilhotice! 
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do software Translog-II, que seria supostamente capaz de monitorar a atividade de 

elaboração de posts e munir a pesquisa com dados a esse respeito. Seriam 

analisados dados como movimentação de cursores, velocidade de digitação, 

elaboração de frases, etc.  

Entretanto, trata-se de um software desenvolvido para computadores que 

operam com sistemas operacionais Microsoft, ou seja, Windows Vista ou versões 

posteriores. Apenas um dos atores sociais contatados utilizava um computador 

compatível com o programa. Desse modo, cogitou-se lançar mão de capturas de 

tela, opção prontamente descartada devido à possibilidade de incorrer em um 

monitoramento indesejado de atividades confidenciais ou relacionadas ao foro íntimo 

dos profissionais estudados. Outra possibilidade, seria pedir aos atores sociais que 

operassem um computador diferentes dos seus. Entretanto, tal modificação no 

ambiente técnico poderia enviesar os dados obtidos, de maneira que essa ideia 

também foi descartada.  

Além disso, o Translog-II possui uma interface muito diferente de editores de 

blogs, não oferecendo ferramentas que permitissem a inclusão de imagens, links e 

outros elementos multimodais comuns entre os textos publicados em blogs, o que 

demandaria renormalizações diferentes das que ocorrem no cotidiano da blogagem 

e, consequentemente, traria inconsistência à análise dos corpora. Assim, a 

metodologia precisou ser redesenhada, de modo que a única fonte de acesso à 

atividade de trabalho dos blogueiros passou a ser a análise de entrevistas e textos 

publicados nos blogs de cada ator social.  

Considerando-se os entraves ocorridos, foi necessário reformular a proposta 

de observação da atividade de trabalho para constituição dos corpora de pesquisa. 

Dessa forma, novos direcionamentos teóricos foram tomados, de modo que surgiu a 

necessidade de tensionar novos conceitos entre as teorias da AD e da Ergologia. 

Por fim, as teorias discutidas no capítulo 2 passaram a protagonizar a 

fundamentação da presente pesquisa. Tais conceitos serão discutidos no capítulo 

seguinte e subsidiarão as análises dos diferentes corpora, reconfigurados entre 

entrevistas e textos dos sites. 
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3.3. ATORES SOCIAIS PARTICIPANTES DA PESQUISA: TARCÍZIO 

SILVA E NATHALIA SOARES E SEUS RESPECTIVOS BLOGS 

Conforme aventado anteriormente, fez-se necessário pensar um grupo de 

atores sociais formado por profissionais de diferentes áreas de trabalho que 

mantivessem blogs profissionais acerca de seu métier de maneira independente. 

Isso significa que eles não poderiam ter seus blogs vinculados a nenhum tipo de 

empresa, mesmo que mantivessem um emprego formal, seja por meio de prestação 

de serviço assalariada, seja uma atividade autônoma.  

A opção pela busca por especialistas na área de métricas e monitoramento 

digital se deu por conveniência: além já mencionado Mídias Blog, a pesquisadora 

conhecia alguns blogs profissionais com o perfil aparentemente semelhante ao 

procurado. Desse modo, o nome de Tarcízio Silva, reconhecido como um dos 

profissionais mais influentes do setor de métricas, monitoramento e social analythics 

brasileiro52, surgiu como uma possibilidade. Mantenedor de um conhecido blog a 

esse respeito, o profissional divulga estudos, reflexões sobre suas atividades e 

empreende algumas pesquisas em seu sítio online. Esses fatos corroboravam a 

hipótese a partir da qual a pesquisa trabalha e foram cruciais para sua escolha como 

um dos potenciais atores sociais de pesquisa.  

No entanto, para dar conta dos objetivos da pesquisa era necessário incluir ao 

menos um ator social de uma área de trabalho diferente. A ideia de trabalhar com 

blogs voltados a gastronomia decorreu da leitura de um artigo de Possenti (2013), 

no qual os enunciados recolhidos de um caderno de culinária de um grande jornal 

são analisados, traçando um panorama geral da maneira como homens e mulheres 

posicionam-se e parecem vivenciar suas atividades de trabalho dentro do mercado 

da gastronomia. Em buscas por blogs de culinária – especificamente a vegetariana – 

nota-se um apagamento do blogueiro em detrimento de postagens de receitas e 

textos sobre a dita matança indiscriminada de animais. Dessa maneira, foi natural a 

opção pelo contato com uma chef vegana, cujo blog era centrado, além das receitas, 

                                                 
52 Segundo resultado de pesquisa divulgada pelo site Brainstorm #9, especializado em publicidade e 
marketing e disponível em: <http://www.brainstorm9.com.br/53257/social-media/mulheres-sao-
maioria-entre-profissionais-de-metricas-e-monitoramento-mas-maiores-salarios-ainda-sao-
masculinos/>. Acessado em: 25 nov. 2014. 
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na divulgação do trabalho da blogueira que o mantinha. Optou-se, dessa maneira, 

pelo convite à participação de Nathalia Soares.  

O primeiro contato da pesquisadora com o trabalho da chef se deu em 2010, 

quando preocupada com a obtenção de saberes instituídos necessários à 

divulgação de seu trabalho, esta inscreveu-se como participante de um evento sobre 

estratégia de marketing e mídias sociais, o Café com Blogueiros, de cuja comissão 

organizadora a pesquisadora fazia parte. Esse era, por si só, um indício de que esse 

blog profissional enquadra-se no recorte feito pela pesquisa. Dessa maneira, foi feito 

o convite, por meio de um inbox de Facebook enviado para a Fan Page do blog.  

Conforme mencionado anteriormente, o blogueiro @idegasperi foi obrigado a 

desistir da participação na pesquisa por motivos de força maior, relacionados a 

questões de saúde e sobrecargas de atividades em seus empregos. Em um e-mail 

enviado à pesquisadora no dia 26 de agosto de 2014, o blogueiro diz: 

Eu to meio doente, minha diabetes ta alta e eu to mega corrido no trabalho e 
com meus projetos pessoais. 
Estou cancelando curso e até palestra pra me organizar melhor... 
Vai te atrapalhar muito se vc me substituir na tua pesquisa por outro blog? 
Eu nem consegui ler seu email e nem vou conseguir acho... to muito cansado 
sabe... 
Mas to cuidando pra melhorar e dar conta de tudo... 
Beijos e desculpa. 

Essa mensagem descortina o caráter de interdependência entre a vida 

pessoal e profissional, que constituem um todo indissociável em que todas as partes 

comunicam-se continuamente formando uma relação sinérgica. Além disso, ficam 

claras as exigências que as diversas atividades laborais fazem do corpo-si do 

trabalhador. Também é possível observar o fenômeno discutido no capítulo 1: as 

modificações no mundo do trabalho contemporâneo, que não pressupõe mais o 

vínculo empregatício com uma única empresa, ou mesmo o envolvimento com um 

único projeto de trabalho. De mais a mais, nesse momento faz-se necessário 

explicitar como se deu o processo de delimitação daquilo que constituirá parte dos 

corpora dentro dos blogs profissionais delimitados.  
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3.4. DELIMITAÇÃO DE POSTS 

Conforme explicitado no segundo capítulo, consideramos blogs profissionais 

como um gênero discursivo, a partir das reflexões de Primo (2008). Para articular os 

corpora estudados aos pressupostos teóricos da teoria clássica de gêneros do 

discurso desenvolvida por Maingueneau (2013), faz-se necessário debruçar-se 

sobre alguns elementos dos blogs profissionais estudados.   

O blog profissional chubbyvegan.netteve suas atividades iniciadas em 

setembro de 2009 e desde então abriga diversos gêneros textuais, ainda que as 

receitas de pratos veganos sejam parte substancial de seu acervo de publicações. É 

necessário ressaltar que nele existem posts relativos a anúncios e resultados de 

promoções, sejam elas sorteios, concursos culturais 53 , ou divulgação de seus 

resultados. 

É importante, outrossim, elucidar um fato revelador acerca do processo de 

profissionalização de Nathalia Soares e como ele reflete diretamente na lida da chef 

com seu blog: em um segundo deslizamento midialógico, o blog profissional 

chubbyvegan.net foi transformado em site. O sítio online ficou fora do ar entre o dia 

primeiro e o 25 de agosto de 2014, passando a ocupar uma sessão específica do 

agora site institucional – e mais voltado à venda de alimentos – Chubby Vegan. 

Páginas fixas do antigo blog também foram transformadas em sessões do site, 

sendo, portanto, isoladas do blog em si. É o caso do antigo About me, página em 

que a blogueira profissional apresentava-se ao leitor, que foi transmutada na sessão 

intitulada "A chef". O mesmo fenômeno ocorreu com a sessão referente às 

encomendas.  

Sendo assim, para dar lastro à pesquisa, foi selecionado um post com uma 

receita (Biryani indiano, publicado em 29 de outubro de 2012), bem como uma 

análise geral do índice de publicações organizado logo após a reabertura do blog 

profissional. Além disso, para depreender a imagem que a atora social pretende 

passar de si, será analisada a mencionada página A Chef. É importante ressaltar 

                                                 
53 A legislação brasileira diferencia as duas categorias de ação promocional de acordo com critérios 
específicos determinados pela Lei 5768/71, que discorre sobre a distribuição gratuita de prêmios, os 
quais são divididos em Promoções Comerciais (sorteios, vale brindes, concursos e operações 
assemelhadas) e Concursos Exclusivamente Culturais. Indormação disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5768.htm>. 
Acessado em: 02 dez. 2014. 
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que a opção por analisar o Chubby Vegan como um blog profissional (e não como 

um site) se dá por três motivos basilares à proposta da presente pesquisa: no 

momento em que se planejou, bem como durante o período em que o convite à 

participação na pesquisa foi aceito, o chubbyvegan.net ainda era um blog; ademais, 

a transformação recente do blog em site ainda não estava, até o momento da 

entrevista, totalmente cristalizada, nem mesmo para a chef vegana, que apresentou 

pequenos, porém significativos atos falhos durante a entrevista, referindo-se ao sítio 

online como blog; por fim, é importante ressaltar que, por mais que o eixo focal da 

presente pesquisa seja a atividade de trabalho do blogueiro, é essencial que o ator 

social seja abordado por meio de seu blog profissional, ainda que este tenha 

passado a fazer parte de um site. 

O blog profissional tarciziosilva.com, por sua vez, teve seu post inaugural 

publicado em dezembro de 2007. Seus textos são voltados para apresentação de si, 

críticas a livros e websites, divulgação de eventos e materiais de aulas ou cursos 

ministrados por Tarcízio Silva, reflexões teóricas ou mercadológicas sobre conceitos 

ligados a pesquisa, métricas, monitoramento e mídias sociais, white papers 54  e 

entrevistas com profissionais da área. Nesse blog, além do texto referente à 

apresentação de si ("Sobre"), serão analisados um texto relativo a uma crítica de 

livro ("Dataclysm – a disrupção da abundância de dados", publicado em 02 de 

novembro de 2014) e, igualmente ao procedimento de análise do chubbyvegan.net, 

o índice de posts, até a atualização do dia 31 de maio de 2015 às 23:45h.  

A opção por analisar os índices de ambos os blogs remete à questão das 

microgestões que servem ao gerenciamento da infidelidade do meio, conforme 

aventado no capítulo 2, relativo à fundamentação teórica. Entende-se que essa 

forma de organizar os posts, em conjunto com a utilização de tags, palavras-chave, 

entre outros recursos, servem para gerenciar a infidelidade do meio internet, um 

locus privilegiado que, em princípio pode atuar contra a estabilização do texto 

escrito.  

Para realizar uma análise ergológica mais aprofundada acerca da atividade 

de trabalho que se engendra a partir da blogagem profissional, utilizaremos as 

                                                 
54 Um relatório utilizado para fins políticos ou empresariais a fim de servir como um informe ou guia 
que prescreverá maneiras de solucionar problemas ou aumentar a produtividade.  
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transcrições das entrevistas, das quais os procedimentos para a elaboração e 

aplicação estão descritos a seguir.  

 

3.5. ENTREVISTAS COM OS ATORES SOCIAIS 

Após o envio do texto mencionado no item 3.2 aos blogueiros, foram 

agendadas as entrevistas. Trata-se de duas entrevistas semiestruturadas (uma com 

cada ator social), pautadas por perguntas desencadeadoras. Não se trata, portanto, 

de um questionário fechado e completamente determinado pela pesquisadora, mas 

uma maneira de levantar questionamentos “acerca de ‘quem fala?’, ‘de onde ele/ela 

fala’, ‘quando ele/ela fala?’” (NOUROUDINE, 2002, p. 26). Essa modalidade de 

entrevista faz com que a pesquisadora precise de seus atores sociais “para 

verbalizar seus saber-fazer” (DURAFFOURG, 2007, p. 71). Nesse sentido, a 

entrevista semiestruturada permite fazer emergir uma fala portadora de informações 

relevantes sobre o trabalho.  

A opção pela utilização desse dispositivo procura, portanto, depreender uma 

possível “forma de linguagem dirigida ao coletivo” (NOUROUDINE, 2002, p. 20), 

revelando a complexidade da existência de uma identidade pessoal dentro e pela 

comunidade discursiva à qual o blogueiro se dirige, além das estratégias que 

emergem de tais atividades linguageiras, visto que são voltadas para um objetivo 

(TEIGER apud NOUROUDINE, 2002). Esse objetivo diz respeito à vida e à atividade 

humanas, intrinsecamente ligadas à integração de “valores, saberes e atividades” 

(SCHWARTZ apud NOUROUDINE, 2002, p. 19), as quais se encontram em um 

triângulo que desloca o próprio terreno da epistemologia. Desse modo, as 

entrevistas foram conduzidas pela pesquisadora, que procurava, ao mesmo tempo, 

permitir que os atores sociais explicassem seus saberes investidos, suas motivações 

para a blogagem e os pontos que julgassem mais relevantes em sua trajetória. 

Foram elaboradas, para este fim, questões pré-definidas, as quais foram levadas em 

formato impresso ao local onde os encontros foram realizados: cafeterias em bairros 

convenientes para os atores sociais. As conversas foram gravadas em áudio, por 

meio de software nativo do sistema iOS 4, do smartphone iPhone 4s.  
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Por uma questão de organização, antes de proceder às análises das 

entrevistas, serão analisadas as práticas discursivas dos blogueiros, realizadas no 

capítulo a seguir. 



 77

CAPÍTULO 4 

ABOUT ME: AS PRÁTICAS DISCURSIVAS DOS BLOGS CHUBBYVEGAN.NET E 

TARCIZIOSILVA.COM 

Conforme aventado anteriormente, antes da análise dos dados oriundos das 

entrevistas mister se faz debruçar-se sobre as práticas discursivas presentes nos 

blogs mantidos pelos atores sociais. A análise de ambos os blogs será iniciada pelas 

apresentações de si e posts, cruciais para a caracterização do blog profissional 

como um GD, conforme explicitado no segundo capítulo. Essa análise mobilizará os 

dispositivos teórico-metodológicos da AD, mais especificamente as noções relativas 

à teoria clássica de gênero do discurso, bem como as tipificações observadas por 

Primo (2008), já explanados no capítulo 3. Além disso, para analisar a imagem que 

os blogueiros procuram passar de si, será mobilizado o conceito de ethos pretendido 

(MOTTA, 2008), isto é, aquilo que o enunciador pretende mostrar de si de maneira a 

formar uma imagem específica ante seus coenunciadores por meio de suas práticas 

enunciativas. Os resultados destes estudos darão lastro para uma análise minuciosa 

das transcrições das entrevistas com os atores sociais. O passo inicial para o 

empreendimento das análises acerca das práticas discursivas dos blogs 

profissionais será, portanto, uma reflexão sobre as apresentações de si dos atores 

sociais em seus respectivos websites.  

 

4.1. PERFIL DOS ATORES SOCIAIS 

Sabe-se que os atores sociais foram escolhidos de acordo com a hipótese de 

que os blogs profissionais são aparatos que servem à manutenção da 

empregabilidade, ainda que eles possuam uma colocação no mercado de trabalho 

por meio de um emprego formal ou atividade autônoma. Seguindo esse raciocínio, 

pode-se considerar as páginas de apresentação de si como uma estratégia de 

construção da imagem dos atores sociais, de modo que não se faz incoerente 

relacioná-las a um ethos pretendido por ator social.  

Nesse sentido, é preciso atentar para a coexistência de enunciados e textos 

não-verbais no interior dos blogs em geral, plataformas que possuem a 

multimodalidade como um elemento constituinte. Assim sendo, para não enviesar a 

análise ignorando práticas intersemióticas essenciais para a construção dos 

sentidos, optaremos por apresentar uma captura de tela das referidas páginas. Essa 
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composição de imagem e texto, em detrimento de uma simples transcrição do texto 

do blog, considera ambos suportes semióticos como “interdependentes uns dos 

outros, estando submetidos às mesmas escansões históricas” (MAINGUENEAU, 

2008b, p. 138).  

A opção pela análise desses textos, é importante ressaltar, não se deu de 

maneira aleatória: Trata-se de publicações-chave a partir das quais depreendemos a 

finalidade reconhecida, estatutos dos parceiros legítimos e organizações textuais de 

cada blog, ou seja, três dos cinco critérios de êxito capazes de caracterizá-los como 

blog profissional.  

Ademais, não se faz redundante reiterar que é necessário estudar, neste 

primeiro momento, o ethos pretendido dos atores porque tais profissionais possuem 

formações e exercem diferentes atividades laborais – para além da blogagem –, 

além de possuírem visões de si mesmos e papéis sociais distintos. Além disso, 

essas atividades laborais ligam-se a lugares institucionais específicos, o que impacta 

diretamente o ser profissional e o viver no trabalho, além da maneira como os 

profissionais lidam com as dramáticas inerentes às suas atividades laborais. 

 

4.1.1. TARCÍZIO SILVA 

A imagem a seguir (Figura 5), produzida a partir do blog do ator social, mostra 

que “a coexistência de textos que pertencem a domínios semióticos diferentes não é 

(...) livre” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 139). As restrições que incidem sobre ela 

relacionam-se ao gênero de práticas discursivas. Para Maingueneau (1995), o 

gênero de prática discursiva impõe restrições inerentes ao contexto histórico e à 

função social dessa prática. Nesse sentido, pode-se observar que a imagem 

associada ao texto de apresentação de si serve, de algum modo, para ajudar a 

delinear o estatuto dos parceiros legítimos do blog de Tarcízio Silva. Isso porque 

texto, composto por enunciados e imagem, deixa entrever as vocações enunciativas 

do ator social, as quais comportam, além da formação e aptidão à pesquisa 

acadêmica, traços relativos a um interesse particular sobre métricas e 

monitoramento de dados advindos de mídias sociais. Ele exclui, dessa maneira, 

indivíduos cujas áreas de atuação e interesse não se entrecruzam com a análise de 

dados digitais.  
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a respeito da hierarquia que cada atividade exerce na construção, se não de sua 

identidade, do ethos pretendido de Tarcízio Silva.  

Também é interessante observar outros itens lexicais alinhados ao discurso 

mercadológico, como /aplicabilidade/, presente na formação: /pesquisa aplicada de 

inovação em mídias sociais e empreendedorismo/. A ideia de aplicabilidade, por 

exemplo, pode ser associada à imagem que ilustra o texto de apresentação: uma 

foto em que o profissional está sentado, falando em um microfone, como se 

participasse de uma mesa redonda, conferência ou palestra aparentemente de 

grande porte, uma vez que parece falar em um auditório amplo e espaçoso. Além 

disso, itens lexicais como a /inovação/ e /empreendedorismo/, presentes no mesmo 

enunciado, nesse conjunto intersemiótico, podem remeter a um movimento em 

marcha no ensino superior brasileiro, o “da incorporação de critérios empresariais de 

organização e gestão” (MENDES, 2008, p. 44).  

De mais a mais, a utilização de imagens para a construção do ethos 

pretendido retoma um dos motivos aos quais Maingueneau (2008) atribui o retorno 

ao interesse por questões relativas ao ethos: o domínio das mídias audiovisuais. Ao 

levar em consideração a multimodalidade potencial à confecção de um blog, é 

possível concluir que ele é um topos que abriga uma mídia áudio visual. Desse 

modo, o interesse dos leitores desliza “para a apresentação de si, para o ‘look’ (...). 

Tal movimento acompanha o enraizamento de qualquer convicção em certa 

determinação do corpo” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 55-56). Sendo assim, o leitor 

do tarciziosilva.com.br depara-se, por um lado, com o ethos pretendido de um 

profissional qualificado, polivalente e versátil o suficiente para ter conquistado a 

posição de autoridade capaz de falar em público em um evento de médio ou grande 

porte.  

Por outro, a justaposição das atividades acadêmicas e mercadológicas do 

ator social denota a contínua tensão entre saberes investidos e instituídos que as 

atividades de trabalho com as quais o profissional está envolvido implicam. O 

mesmo fenômeno também se reflete no blog em si, como é possível observar na 

imagem a seguir (Figura 6): 

 

 

 

 



 

/fins 

mes

site, 

seu 

texto

ao v

meio

profi

mes

de s

 

4.1.2

atua

men

o qu

7), c

segu

Entr

pequ

de s

bolo

se, a

 

A articu

acadêmic

mo enunc

é a mesm

blog profis

o publicado

viver no tra

o de sua

issionais c

Process

mo que es

eu ethos, c

2. NATHA

Ao visu

almente es

nu presente

ual o leitor 

composto 

ura uma fa

e o título e

ueno bolo 

si durante o

s confeitad

assim, o et

F

ulação entr

cos/, /(fins)

iado. A hie

ma da apre

ssional. Tr

o. Ligado 

abalho do 

as prática

omo um to

so semelha

sta demon

conforme v

LIA SOAR

alizar na 

stá contido

e no topo d

se depara

pela pala

aca e um f

e a foto da 

decorado.

o trabalho,

dos, embo

thos preten

Figura 6: Cab

re os difer

) mercadol

erarquia de

esentação

rata-se da 

ao ser em

blogueiro, 

as discurs

odo.  

ante ocorre

nstre enge

veremos a

RES 

página A 

o o blog, p

de todas a

a é um per

vra Chef, 

fouet à fre

cozinheira

. Tem-se, 

, reforçado

ora outros 

ndido de u

beçalho do b

rentes sab

lógicos/ e 

esse cabe

 que Tarc

reiteração

mpírico, o e

de modo 

sivas conf

e na págin

ndrar algu

a seguir. 

Chef, loca

para além

s páginas 

rfil resumid

uma foto

ente de seu

a, há um íc

com isso, 

o também 

alimentos 

ma profiss

 

 

blog tarcizios

beres é ev

/(fins) vern

çalho, pres

ízio Silva f

o de um e

ethos prete

a influenc

frontadas 

na de apre

umas opera

alizada no

m do cabeç

do sítio on

do da blog

o em que 

u próprio r

cone com o

uma pista

pelo layou

também s

sional espe

ilva.com 

idenciada 

naculares/ 

sente em t

faz de si n

thos ideal 

endido em

iar a perce

com seu

esentação 

ações dive

o menu pri

çalho eng

nline, o prim

gueira Nath

a jovem, 

rosto, além

o desenho 

a do uso qu

t do site, q

se façam p

ecializada e

pelos iten

e suas po

todas as p

na sessão 

manifesto

m questão 

epção dos

us compo

de Nathal

ersas na c

incipal do 

lobando o

meiro elem

halia Soare

trajada co

m de um te

 de um cup

ue a profis

que valoriz

presentes. 

em confeit

81

 
ns lexicais:

osições no

páginas do

Sobre de

o em cada

vincula-se

 posts por

ortamentos

ia Soares,

construção

site onde

o logo e o

mento com

es (Figura

omo chef,

exto curto.

pcake, um

ssional faz

za doces e

Desenha-

taria.  

 

o 

o 

e 

a 

e 

r 

s 

 

o 

e 

o 

 

a 

 

 

 

z 

e 

-



 

seus

que,

Ela 

tatua

falar

iden

seus

vega

fotog

e a 

este

segu

enco

Poss

mulh

men

mas

e sim

que 

uma

luta 

perc

Ao cont

s saberes p

 em um p

apresenta

agens e es

r de sua 

titário ligad

s gostos pe

ana.  

Além d

grafia em q

expressã

reótipos fe

undo depo

ontro a es

senti (201

heres cabe

nos valoriza

, nestes ca

m de conq

coaduna c

a conquista

contra ad

ceber, cont

trário de T

profissiona

rimeiro mo

a-se por m

stado ond

formação 

do à juven

essoais, ao

isso, ao 

que uma fa

o facial a

emininos e

oimento da

stereótipos

3), atribu

e o papel 

ada. O au

asos, não 

quistar uma

com a ideia

a de um te

dversidade

tudo, que 

Fig

Tarcízio Sil

ais e acadê

omento pa

meio de s

e nasceu 

acadêmic

ntude, ideo

o utilizar a

identificar-

aca e um f

alude à de

e japonese

ado durant

s da mulh

i aos hom

de cozinh

utor afirma

se trata de

a vaga nu

a de que a

erritório es

es imposta

a feição d

gura 7: Perfil 

lva, que se

êmicos, a c

arecem des

sua idade,

e reside, 

ca e profi

ologia e te

adjetivos co

-se como 

fouet parec

e um luta

s, cultura 

te a entrev

er dentro 

mens o p

ar para a 

ainda que

e levar o tr

m reino m

a fotografia

ssencialme

as de um

da chef mo

resumido 

e identifica

chef vegan

stoar de u

, sua man

para apen

issional. M

rritorialidad

omo /delici

“careca, 

cem ser se

ador de a

com a qua

vista. Outr

do mundo

rotagonism

casa e a 

e “há algu

rabalho da 

masculino” 

a em quest

ente mascu

ma socieda

ostra-se int

a exclusiva

na reivindic

ma aprese

neira de m

nas em um

Marca-se 

de, além d

iosa/ para 

tatuada” l

egurados c

rtes marc

al a chef ta

rossim, a 

o da culin

mo profiss

família, at

mas mulhe

cozinha p

(POSSEN

tão pode re

ulino, obtid

ade machi

termediária

amente po

ca para si e

entação pr

manter os

m segundo 

um posici

de também

referir-se 

ogo antes

como arma

ciais, ela v

ambém se 

foto també

nária, que,

sional, enq

tividade so

eres que s

para os res

NTI, 2013, 

emeter à im

da por me

ista. É int

a entre co

82

 
or meio de

elementos

rofissional.

s cabelos,

momento

ionamento

m delimitar

à culinária

s de uma

as brancas

vai contra

identifica,

ém vai de

, segundo

quanto às

ocialmente

são chefs,

staurantes,

p. 537), o

magem de

io de uma

teressante

ombativa e

2

e 

s 

 

 

o 

o 

r 

a 

a 

s 

a 

 

e 

o 

s 

e 

 

 

o 

e 

a 

e 

e 



 83

descontraída. Tal operação, sob a ótica da teoria de ethos, pode constituir uma 

manobra de desconstrução dos ethés pré-discursivos (MAINGUENEAU, 2005) 

associados aos gêneros feminino e masculino, em especial a homens que praticam 

artes marciais.  

Tais afirmações podem ser ilustradas por meio de um episódio narrado pela 

própria atora social em uma conversa informal após a entrevista que deu origem a 

parte do corpus da presente pesquisa. Nele, a jovem relata não ter sido aceita para 

o cargo de chef em uma grande rede de hotéis provavelmente por ser uma mulher 

com cabelos raspados, tatuagens e, quiçá, uma scar56, ao passo que seu amigo, 

com as mesmas características foi aceito, uma vez que sua aparência não causou 

tanto estranhamento.  

Voltando à análise da apresentação de si da blogueira, também é importante 

observar um fato linguístico que, em um primeiro momento, pode causar um 

estranhamento: a apresentação de sua formação como técnica em nutrição dar-se 

antes da em gastronomia, em detrimento da rubrica que valoriza a vivência na 

cozinha. Duas coerções podem incidir sobre essa escolha: tanto a cronologia, uma 

vez que se trata de um Ensino Médio Técnico anterior à universidade, quanto a 

necessidade de sagrar-se uma autoridade também em nutrição, assegurando os 

visitantes de seu website de que é, em detrimento do senso comum, possível ter um 

estilo de vida saudável mesmo sem consumir produtos de origem animal.  

Tal apresentação resumida do perfil de Nathalia Soares é seguida por 

imagens de alguns alimentos que podem ser encomendados pelo site (Figura 8). 

Eles ficam sob a rubrica denominada Top e antecedem um texto de apresentação 

mais completo. São fotografias de queijos veganos, bombons, cupcakes e um kit 

para festas, no qual um bolo está destacado. Elas estão seguidas de pequenas 

descrições e preços. Ao ser questionada – por meio de mensagens telefônicas 

enviadas pelo aplicativo Whatsapp – sobre os motivos que levaram três produtos 

específicos do cardápio a serem inseridos na página referente à apresentação de si 

no site, a chef respondeu “essa sessão fazia parte do layout (a pessoa que fez 

comprou um pronto e produziu em cima dele). Ele me disse para escolher os 

produtos que eu acho mais bonitos, gostosos, etc. Seriam os meus ‘xodós’”. 

                                                 
56 Trata-se de uma categoria de tatuagem na qual uma cicatriz em alto ou baixo relevo é desenhada 
por meio de cortes ou queimaduras.  
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atividades de Nathalia Soares em seu dia a dia profissional, uma vez que ela fala 

sobre a escolha de ingredientes para que as receitas, preparadas sem quaisquer 

ingredientes de origem animal, pudessem ficar “tão boas quanto as ‘originais’”. Além 

de demarcar o posicionamento ideológico relativo ao veganismo, tais afirmações 

podem denotar uma transgressão a “uma das mais antigas divisões do trabalho: de 

um lado, os do lar, privados; de outro, os públicos, neles incluída a culinária (ou a 

gastronomia)” (POSSENTI, 2013, p. 537).  

Outro aspecto importante a ser observado no texto de apresentação de si 

disponibilizado por Nathalia Soares, assim como no blog de Tarcízio Silva, é a 

presença de itens lexicais alinhados ao discurso mercadológico, tais como a 

/escolhas individuais/ e /autonomia/. Eles podem ser observados em formações 

como (S1) /Desde meus 14 anos decidi que queria para minha vida trabalhar na 

cozinha/ e (S3) /Trabalho como autônoma com culinária vegana/, respectivamente 

(grifos nossos).  

Do ponto de vista da abordagem ergológica, também é possível observar 

itens lexicais que dizem respeito à sinergia de saberes investidos e instituídos, como 

em (S1) /Sempre estudei muito, então li muito e entrei na cozinha/. Além disso, 

conforme explicado anteriormente, as questões relativas ao uso de si e aos debates 

de valores também se fazem presentes nessa sessão. Ademais, a questão das 

normas antecedentes, conforme explicitado no primeiro capítulo, emerge das mais 

diversas leis que incidem sobre a blogagem. Entre elas, está a lei que discorre sobre 

os direitos autorais, reivindicada, ainda que de maneira informal, por Nathalia Soares 

no seguinte trecho:  

Todas as imagens e textos aqui são produzidos por 
mim (quando não são, há avisos e links para os devidos 
donos/criadores). Não devem ser utilizadas sem a minha 
autorização ou sem citar a fonte. Acreditem ou não: é 
trabalhoso e, nada é pior do que ver o seu trabalho sendo 
explorado por qualquer um57. 
 

O destacamento acima denota aquilo que Daniellou (2002, p. 10) afirma 

serem “prescrições (...) ‘remontantes’, vindas do material, da vida do sujeito, da 

psique, dos coletivos”58. O trecho mostra o que a profissional prescreve a si mesma, 

isto é, os valores que permeiam suas interações com outros blogueiros, 

                                                 
57Disponível em: <http://chubbyvegan.net/about/>. Acessado em: 13 set. 2014. 
58 “Prescriptions (…) ‘remontates’, venant de la matière, du vivant, du psychisme, des collectifs” no 
original em francês. 
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trabalhadores e internautas. Além disso, a opção por prescrever essas normas de 

utilização do material disponibilizado pelo site ao final do texto também produz um 

efeito de sentido específico. Ao longo do texto, as escolhas lexicais constroem um 

ethos pretendido de descontração, que vai aos poucos tornando-se mais formal. 

Desse modo, o ethos pretendido de profissionalismo fica justaposto ao de uma 

jovem vegana (a chef faz questão de explicitar que tem 23 anos de idade e que 

iniciou sua carreira aos 14) que criou um website para compartilhar receitas, dar 

visibilidade às suas receitas e vender seus produtos.  

Por fim, do ponto de vista discursivo, o que emerge da apresentação de si do 

blog profissional em questão, assim como ocorreu com o blog de Tarcizio Silva, são 

a delimitação tanto a finalidade reconhecida quanto o estatuto de parceiros 

legítimos. No caso do chubbyvegan.net, trata-se de um blog profissional que intenta 

compartilhar receitas e informações pertinentes para aqueles que adotam ou 

simpatizam com o estilo de vida vegano. Essas informações são disponibilizadas por 

uma autoridade no assunto: uma chef de cozinha vegana que possui um curso 

técnico em nutrição e que se mantém atualizada por meio de esforços na aquisição 

de saberes instituídos e investidos no seu cotidiano laboral.  

Ademais, pode-se concluir que em ambos sites, o texto de apresentação de si 

demonstra que a articulação entre diferentes elementos intersemióticos formam um 

todo indissolúvel. Desse modo, a análise das fotos escolhidas justaposta aos 

enunciados ali escritos participam ativamente da construção do ethos pretendido de 

Tarcízio Silva e Nathalia Soares em seus blogs profissionais. Postos em relação, 

elementos enunciativos e imagéticos definem a prática discursiva como uma 

unidade de análise pertinente, que pode integrar domínios vários semióticos. Na 

análise de Maingueneau (1995, p. 139), isso “não significa que esses diversos 

domínios sejam isomorfos em seu modo de estruturação, quaisquer que eles sejam”. 

No caso das análises empreendidas até o momento, é possível observar que as 

produções linguísticas têm um papel mais dominante na construção do ethos 

pretendido de Tarcízio Silva que no de Nathália Soares, para quem as imagens 

apresentam um papel um pouco mais marcante na construção do ethos pretendido. 

Isso pode ocorrer em função de coerções relativas aos subgêneros que se 

manifestam no interior de cada um dos blogs profissionais.  
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Feitas estas análises preliminares, temos uma primeira pista sobre como 

iniciar a análise dos textos e posts escolhidos e dos índices presentes nos blogs 

analisados.  

 

4.2. ANÁLISE DOS POSTS E ÍNDICES DOS BLOGS 

Analisados por meio de uma perspectiva predominantemente discursiva, 

observaremos características relativas ao GD blog profissional e seus subgêneros, 

delimitados por Primo (2008), articulando assim as proposições de Primo e 

Maingueneau, conforme explicitado no terceiro capítulo. Além disso, observaremos 

também os critérios de êxito postulados pela teoria de gêneros proposta por 

Maingueneau, de maneira a encontrar regularidades presentes em ambos blogs 

profissionais estudados.  

 

4.2.1. TARCIZIOSILVA.COM.BR  

 A primeira coerção genérica que incide sobre um blog profissional é a 

determinação de um estatuto dos parceiros legítimos. Conforme explicitado 

anteriormente, Tarcízio Silva expressa-se como uma autoridade acadêmica e de 

mercado em sua área de atuação. Isso faz com que sua fala seja “restrita por sua 

posição no mercado, pelo papel de profissional que desempenha” (PRIMO, 2008, p. 

5), além de influenciada por saberes adquiridos como pesquisador.  

 Tal sinergia entre saberes investidos e instituídos o coloca em uma posição 

de autoridade apta a tecer críticas severas ao mercado de publicidade, como as que 

podem ser observadas no post “Dataclysm – a disrupção da abundância de dados”. 

Por se tratar de uma crítica sobre o livro Dataclysm – Who we are (When we think no 

one’s looking), o texto em questão possui uma validade presumida indeterminada. 

Ainda assim é possível observar uma marcante presença de elementos ancorados 

ao contexto sócio-histórico em que o texto e o livro avaliado foi escrito, como é 

possível observar em enunciados como “Disrupção é uma palavra que sofre muito 

nas mãos de publicitários com ego inflado e baixo poder de auto-avaliação. Por ser 

usada em 95% dos casos de forma errônea, evito-a de modo consistente”. 

 O enunciado acima citado pode servir posteriormente como um registro 

histórico de viveres no trabalho de uma determinada categoria profissional. Ela 

consiste, pois, em críticas a práticas correntes entre profissionais da publicidade 
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durante a primeira década dos anos 2000, quando o conhecimento sobre conceitos 

como disrupção ainda não haviam amplamente discutidos e cristalizados.  

 Também é possível observar a presença de jargões e construções frasais e 

características às atividades linguageiras de profissionais de métricas e 

monitoramento. Outrossim, nota-se que isso não se dá não apenas por meio de 

enunciados, mas também pela utilização de gráficos comumente observados em 

dashboards, isto é, relatórios sintéticos que, por meio de gráficos e tabelas, mostram 

um panorama do desempenho da empresa.  

 Levando em consideração que o projeto discursivo do GD blog profissional, 

pode-se observar que um gráfico vem acompanhado de uma legenda, a qual 

participa da produção de sentidos, sinalizando um possível caminho para sua 

compreensão. Ora, por se tratar de um blog que busca refletir criticamente sobre o 

mundo das métricas e monitoramento, é natural que Tarcízio Silva inclua, para além 

do gráfico que menciona, uma explicação textual. Esta, por sua vez, assemelha-se 

às atividades linguageiras cotidianamente engendradas na labuta com esse métier. 

Também não se faz excessivo pormenorizar que, mesmo definindo um estatuto de 

parceiros legítimos e uma finalidade reconhecida no cabeçalho de seu blog 

profissional, o ator social tem em seus textos o cuidado de explicar o significado da 

única métrica59  registrada em seu texto por meio de um parêntese. É possível 

observar todos esses fenômenos por meio da citação e na imagem reproduzidos a 

seguir (Figura 10), retirada do post analisado.  

No primeiro capítulo, um dos dados mais curiosos, gerado a partir do 
próprio OkCupid, mostra a diferença entre atratibilidade (sic) 
percebida no website entre indivíduos heterossexuais. No gráfico 
abaixo estão cruzadas a idade dos usuários e idades preferidas para 
parceiros, dado coletado a partir dos rates (avaliações) reais no site 
de encontros: 
 

Figura 10: Gráfico presente no post Dataclysm - a disrupção da abundância de dados60 

                                                 
59 Ao falar em métrica, não nos referimos a indicadores-chave de performance do site ou aplicativo 
OkCupid. Trata-se tão somente de uma dispositivo que ajuda o usuário das mencionadas plataformas 
a mensurar a percepção dos usuários uns em relação a outros. 
60 Disponível em: <http://tarciziosilva.com.br/blog/dataclysm-a-disrupcao-da-abundancia-de-dados/> 
Acesso em 14 ago. 2015. 
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O mesmo fenômeno pode ser observado por meio da análise do índice de 

posts e do índice do blog Chubby Vegan. Embora apresentem características 

diferentes dos de Tarcízio Silva, as publicações do blog de Nathalia Soares também 

fornecem insumos para profícuas análises discursivas, conforme veremos a seguir. 

 

4.2.2. CHUBBYVEGAN.NET 

 De acordo com a finalidade reconhecida já aventada na página de 

apresentação de si, no blog profissional chubbyvegan.net, encontramos receitas, 

dicas de saúde, alimentação, culinária vegana típica em destinos de viagem, 

resenhas de livros, etc. Esses textos propõem-se a ser lidos por tempo indefinido.  

 Boa parte dos posts do Chubby Vegan consiste em receitas de alimentos. 

Para iniciar as análises do post escolhido, vale mencionar a característica mais 

marcante desse gênero textual: a presença de uma lista topicalizada de ingredientes 

seguida de tópicos que elencam os passos da preparação do prato, um aviso sobre 

o rendimento da receita e eventuais observações ao final. Uma característica 

comumente observável em blogs de receitas veganas é a existência de introduções 

explicativas. É possível inferir que esta transgressão à organização textual 

tradicional das receitas de alimentos possa ocorrer em virtude de uma dieta 

específica, em cujas formulações de alimentos implicam um posicionamento 

ideológico. Assim, os blogueiros veganos parecem procurar apresentar releituras de 

alimentos tradicionalmente preparados com ingredientes de origem animal com uma 

breve introdução explicativa. No caso específico das receitas publicadas por 

Nathalia Soares, pode-se encontrar desde a história do prato e a relação da 

blogueira com ele, até dicas de possíveis variações ou ocasiões em que ele pode 

ser servido. Com características de narrativas oralizadas, as introduções das 

receitas da chef vegana parecem ser uma manobra enunciativa que busca provocar 

um determinado efeito de sentido, criando uma atmosfera intimista de 

compartilhamento de receitas entre amigos, reiterado, em alguns posts, pelas 

interações da blogueira com os leitores de cada receita. O exemplo cunhado para a 

análise, o post Biryani indiano, ilustra esses fenômenos discursivos, como podemos 

observar a seguir: 

Todos os países tem a sua feijoada, assim como todos os países tem 
o seu risotto. Isso é um fato! 
A receita de hoje é um biryani indiano, normalmente ele é feito com 
arroz Basmati, algumas especiarias e legumes. 
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Infelizmente eu não tinha arroz basmati em casa, então usei o mini-
arroz integral que é um produto único do Brasil (Vale do Paraíba). A 
proposta desse arroz é muito interessante, envolve a produção de 
alimentos de pequenos produtores ganhando dignamente. O Alex 
Atala assina esse projeto (retratos do gosto) e eu achei isso muito 
interessante. Gostei muito desse arroz porque ele contem bastante 
amido o que foi ótimo para dar o ponto no Biryani!63 
  

 Para além dos aspectos observados pelo recorte da teoria de GD, é possível 

depreender elementos que endossam ethos pretendido da blogueira, já aventado em 

análises anteriores. Trata-se de uma operação que posiciona a chef a um exemplo 

de conduta coerente com seu estilo de vida, uma vez que o veganismo remete a um 

posicionamento que vê a alimentação como um elemento político, econômico, 

social, ambiental e de saúde. Isso fica evidente em declarações como “A proposta 

desse arroz é muito interessante, envolve a produção de alimentos de pequenos 

produtores ganhando dignamente”. Nela, o uso de itens lexicais como /ganhando 

dignamente/ descortinam o fato de que nenhuma escolha se dá ao acaso. Ao optar 

pela compra de um ingrediente em função da maneira como ele foi produzido e do 

fato de que ele proporciona ganhos financeiros “dignos” a quem o produz, Nathália 

Soares mostra que vê no pequeno produtor rural de produtos orgânicos “um 

semelhante cujas normas de comportamento – resultado de escolha – supõe um 

diálogo entre ele e seu universo de valores” (SCHWARTZ, 2011, p. 141-142). Existe, 

portanto, uma ordem de questionamentos sobre o peso da solidariedade, seu custo 

e como exercê-la. Esses valores, tecidos na atividade laboral com a gastronomia e a 

blogagem estão entremeados nos discursos que emergem do chubbyvegan.net. 

Desse modo eles não podem ser separados da atora social e de sua experiência 

humana, uma vez que esta, para utilizar termos de Schwartz (2011) os convoca, 

reelabora e redescobre constantemente seu conteúdo e definição. Assim, Nathalia 

Soares endossa novamente o ethos pretendido que construiu em sua página de 

apresentação de si, uma vez que “ressalta sua atitude correta e coerente, com o que 

propaga” (MOTTA, 2008, p. 103) nos posts de seu blog.  

 No quarto parágrafo da pequena introdução, pode-se observar mais uma fuga 

ao gênero textual receita. Ao abrir um espaço para renormalizações da receita 

publicada, a blogueira opera uma transgressão aos efeitos da escritura 

(MAINGUEAU, 2013) ao individualizar seu texto por meio da utilização de um emoji, 

isto é, pequenos símbolos, que por meio de caracteres procuram emular uma 

                                                 
63Disponível em: <http://chubbyvegan.net/receitas/biryani-indiano/>. Acessado em: 14 nov. 2014. 



 94

expressões faciais relativas a emoções ou ideias. Dessa maneira, ela recupera “o 

texto da comunicação direta, de pessoa a pessoa” (MAINGUENEAU, 2013, p. 91).  

 Além disso, esse recurso funciona como outra transgressão, relacionada à 

cenografia. O leitor do post Biryani indiano encontra-se simultaneamente às voltas 

com duas cenas distintas, uma vez que é interpelado como cidadão e como leitor de 

um blog profissional, como veremos a seguir.  

Esse é um prato muito aromático porque contem Garam Massala e é 
um pouco picante, perfeito para quem gosta de comidas mais 
condimentadas. Você pode mudar os legumes, use que você tem na 
sua geladeira :) 
Sempre consumo os alimentos com casca, e vejo muitas vantagens 
nisso: aproveitamento integral, menos lixo gerado e maior valor 
nutricional. (...) 
Ah, duas dicas: as aparas dos legumes sempre viram fundo de 
legumes ou adubo para as plantas ;) 

 

 A cena política manifesta-se por meio de enunciados sobre os pequenos 

produtores e sobre a mitigação da produção de lixo. Contudo não se pode dizer que 

a politização implicada pelos enunciados supracitados seja capaz de deslocar a 

cena englobante do blog profissional para o plano de um discurso político. Isso 

porque o estatuto de parceiros legítimos e a finalidade reconhecida permanecem 

invariavelmente preservados. O chubbyvegan.net não apresenta, portanto, uma 

“pretensão ilocutória da enunciação, do quadro pragmático que o discurso pretende 

impor” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 125). Isso quer dizer que o blog profissional em 

questão não pretende levar o leitor a cair em uma espécie de armadilha que o faça 

crer que lerá um texto sobre culinária vegana quando, na verdade, estaria lendo 

sobre ideologias e posicionamentos políticos inerentes ao veganismo. Efetivamente, 

o post tem como elemento principal uma receita sem ingredientes de origem animal, 

de modo que não existe necessidade de se atentar à hierarquia desenhada pelo 

quadro cênico.  

 Da mesma maneira, é importante observar a interação nos comentários que 

podem ser vista como uma tentativa de amenizar as tensões que a cena genérica 

que um blog profissional pressupõe – a saber, o caráter monologal de um texto 

escrito por uma autoridade acerca de seu métier – e a cena genérica que emerge de 

um blog profissional descontraído, que flerta com características de um blog social. 

Este pressupõe um diálogo contínuo no campo destinado aos comentários, 

comumente ocultado em blogs profissionais. Essa tensão é resolvida por meio da 



 95

utilização desse recurso, como é possível constatar a seguir. 

 29/10/2012 at 11:15 / Mirian M. Costa / Write: 
 Parece delicioso – vou experimentar! 
 Onde você compra o mini arroz? Nunca vi… 
 Obrigada e um abraço 
  
 04/11/2012 at 12:39 / Nathalia Soares / Write: 
 Comprei o arroz no Santa Luzia, fica na região do Jardins/sp64 

 

Esse fenômeno de hibridização do blog profissional pode ser entendido como 

característica do hipergênero blog que pode perpassar GDs manifestados em seu 

interior. Trata-se de uma discussão fecunda, uma vez que a grande variedade de 

GDs passíveis de emergir da blogosfera pode colocar a prova tal hipótese, 

especialmente ao tratarmos de blogs profissionais. Por exemplo, ao observarmos 

blogs profissionais direcionados à comunidade acadêmica, como SciELO em 

Perspectiva, não se encontram traços oralidade ou mesmo de abertura a diálogos, 

como percebido no blog de Nathalia Soares. A discrepância entre características de 

diferentes blogs profissionais pode estar relacionada ao estatuto de parceiros 

legítimos e à finalidade reconhecida deles: enquanto o primeiro dirige-se à 

comunidade acadêmica e volta-se para a divulgação de textos científicos 

(constituindo-se como um blog profissional informativo), o Chubby Vegan dirige-se a 

comunidades discursivas muito mais abrangentes: adeptos ou simpatizantes ao 

estilo de vida vegano, dispondo de informações sobre o preparo de pratos e dicas 

para garantir seu bem-estar. Ademais, recursos como a inserção de elementos dos 

gêneros conversacionais funcionam, inclusive, como uma renormalização sobre voz 

da autoridade, o que no contexto desse blog, legitima a cena genérica e a finalidade 

reconhecida que a blogueira construiu.  

  Dito isso, faz-se necessário observar uma característica dos textos 

tradicionalmente formatados como receitas: eles implicam uma possibilidade de 

várias durações. No caso daquelas postadas por Nathalia Soares, pode-se lê-la por 

inteiro, apenas a pequena introdução que a precede, a lista dos ingredientes ou o 

passo-a-passo do preparo do alimento. Essa característica, relativa ao lugar e 

momento legítimos, também atravessa diversos outros posts do blog profissional. No 

caso do chubbyvegan.net, que também possui posts relativos à divulgação 

promoções, cuja leitura é válida até o data-limite para o envio de respostas e 

                                                 
64 Disponível em: <http://chubbyvegan.net/receitas/biryani-indiano/>. Acessado em: 14 nov. 2014. 
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subgênero blog profissional informativo interno parece existir no interior do Chubby 

Vegan. Ainda assim, essa característica é passível a modificações, devido ao 

caráter potencialmente mutante do GD blog profissional. 

 Procedidas essas análises, que enfatizaram conceitos da AD em sob a ótica 

da relação linguagem como trabalho, cabe analisar o que os blogueiros têm a dizer a 

respeito de suas atividades. Esse é o objetivo do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

CLOUDWORKING: DEPREENDENDO A BLOGAGEM COMO ATIVIDADE DE 

TRABALHO – AS ENTREVISTAS COM OS ATORES SOCIAIS 

 

É sabido que o blogueiro com um perfil coincidente com aquele dos atores 

sociais da presente pesquisa não está vinculado, como profissional da blogagem, a 

nenhum lugar institucional. Não se pode, entretanto, incorrer em desvios 

epistemológicos que levem a, dentro da teoria da AD, supor que só existe discurso 

quando os enunciados emanam de uma instância institucional. Dados apreendidos 

de uma conversação, por exemplo, são efetivamente discursivos: trata-se do que 

Maingueneau (2013) denomina gêneros conversacionais. Suas coerções ligam-se 

aos papéis a serem desenvolvidos pelos parceiros e às “estratégias de negociação 

entre os interlocutores”. Nessa trilha, haja visto a metodologia adotada pela presente 

pesquisa, tem-se de antemão os papéis de entrevistador e entrevistados, exercidos 

pela pesquisadora e por cada um dos atores sociais, respectivamente. Esse estatuto 

de parceiros legítimos, aliado a uma finalidade reconhecida – a aquisição de um 

banco de dados – e às negociações entre interlocutores foram essenciais ao 

engendramento dessa atividade linguageira, que forneceu o material sobre o qual o 

presente capítulo discorrerá.  

É importante salientar que as análises serão feitas em função de critérios 

específicos que procuram articular continuamente conceitos basilares da AD e da 

Ergologia. Não obstante, para evitar arbitrariedades, foi feita uma opção por 

debruçar-se sobre os corpora constituídos pelas entrevistas com os atores sociais 

com base nas noções de trabalho como atividade, normas e renormalizações, além 

de categorias como ethos e gêneros do discurso, que servirão para observar pontos 

de deriva nas falas dos atores sociais. Assim, será possível procurar depreender a 

emergência de itens lexicais que perpassaram toda a construção do capítulo 1, tais 

como /mudança/, /discurso mercadológico/, /autonomia/, /empregabilidade/, 

/independência/ e /normas/. Esses condensados semânticos constituirão os fios de 

uma trama perpassada pela urdidura das dramáticas e renormalizações. Para isso, 

as análises serão iniciadas a partir das perguntas desencadeadoras previamente 

planejadas contrapostas às questões que foram surgindo de acordo com a dinâmica 

das falas e seus turnos.  
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Vale lembrar que “a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um 

espaço de troca entre vários discursos convenientemente escolhidos” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 21). Sendo assim, a AD não parte de uma concepção 

de língua que pressuponha a univocidade do sentido e também não aceita o 

princípio de contexto como algo uniforme, dado, pré-estabelecido (SOUZA-E-SILVA, 

2011), o que justifica a opção pela depreensão da atividade por meio do discurso 

sobre o trabalho.  

 

5.1. DAS PERGUNTAS DESENCADEADORAS 

 

Realizadas presencialmente, as entrevistas aconteceram durante encontros 

previamente agendados, mediante troca de e-mails que explicaram o teor da 

pesquisa e a abstenção de julgamento de valor sobre os depoimentos fornecidos, 

importando apenas a narrativa que se desencadearia durante a conversa.  

Foram preparadas perguntas que serviriam como base para manter o 

engajamento no colóquio, que foram traçadas de acordo com possíveis “estratégias 

de ajustamento e de negociação entre os interlocutores” (MAINGUENEAU, 2013, p. 

116), estando abertas a renormalizações ao sabor de coerções relativas à situação 

de enunciação e variações de um ator social para outro (de acordo com as 

especificidades de seus respectivos blogs). 

As transcrições completas das conversações podem ser vistas entre os 

anexos. A entrevista com Tarcízio Silva constitui o Anexo 1 e a com Nathalia Soares, 

o Anexo 2. Optou-se por não incluir as respostas dos atores sociais no presente 

capítulo para manter o foco nos procedimentos metodológicos, mantendo dessa 

maneira uma organização textual específica.  

O roteiro preparado para a entrevista com Tarcízio Silva foi o seguinte: 

 

1. Conte um pouco da sua trajetória e como um blog se inscreve nela. Qual 

é o sentido do blog para você?  

2. Como você imagina seu blog no futuro? Você se imagina sem ele?  

3. Na sessão "Sobre"/"Equipe" você faz um resumo do seu currículo e 

disponibiliza seu endereço de Linkedin, SlideShare, Twitter e contato por e-

mail. Por quê?  
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4. Você sente alguma diferença na visão dos meios acadêmicos e do 

mercado em relação à blogagem?  

5. Algo mudou depois que você passou a manter seu blog?  

6. Por fim, como você descreveria sua rotina profissional? Como o blog se 

insere nela?  

 

A resposta à primeira questão, entretanto, redefiniu as demais, que foram 

adaptando-se aos modos de encadeamento entre os diferentes turnos de fala e à 

própria narrativa traçada pelo ator social. Os registros observados tanto nas 

perguntas quanto nas respostas distanciam-se da norma culta padrão, uma vez que 

ancoram-se na situação de enunciação e que pertencem ao (hiper)gênero 

conversacional. A saber, os questionamentos efetivamente realizados foram:  

 

1. Posso gravar essa conversa?  

2. Descreve para mim a sua trajetória e como o blog se insere nela.  

3. [Área de design editorial] Que foi onde você começou?  

4. Entendi. Mas essa era uma revista pra pesquisador?  

5. O Twitter ajudou bastante nisso, não é?  

6. E o Israel você conheceu por causa disso? De networking por causa do 

teu blog?  

7. E como você projeta o teu blog no futuro? Você se imagina sem ele? Ou 

acha que ele vai mudar, ou deslocar alguma coisa? No formato...  

8. Até porque até existe hub de blogs de moda... Então talvez por isso, por 

eles conseguirem se filiar, você acha que esse enfraquecimento [de outros 

setores] seja por causa disso?  

10. Então o sentido do blog para você, em suma, pelo menos atualmente, é 

muito mais um laboratório de pesquisa das tendências, uma maneira de 

tecer uma rede de manter um networking... um misto de tudo?  

11. Deixa eu te fazer outra pergunta: quando você entra no teu blog, de 

cara, tem uma descrição em que você fala que ele é sobre pesquisa, 

métricas e monitoramento para usos vernaculares, acadêmicos e de 

mercado. Você sente que existe alguma diferença na visão que a academia 

tem, que o mercado tem ou que o visitante curioso tem? Existe alguma 

diferença na percepção dessas pessoas em relação à blogagem?  
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12. Como você descreve uma rotina? Como se você fosse colocar uma 

espécie de job description do teu blog, da manutenção do teu blog...  

13. Entendi. Então assim: como rotina, você se coloca a norma de escrever 

dois posts por mês, num determinado horário... coisa assim?  

14. Bloco de notas manuscrito ou bloco de notas do PC, um .txt?  

15. E daí você não usa Evernote, essas coisas...?  

16. É, até difícil falar o que a gente faz, né?  

17. Porque o teu blog acaba coexistindo com o teu emprego de agora, né? 

De gerente de produto.  

18. Ah, legal... Então o teu emprego acaba pautando a maneira de você 

pensar os teus posts, não é?  

19. [Um estudo sobre o mercado de trabalho de métricas e monitoramento] 

Era algo que você publicava numa sessão exclusiva? Meio pronta? [Após 

esta questão, foram feitos os agradecimentos e encerrada a entrevista].66 

 

O mesmo fenômeno ocorreu durante a conversa com Nathalia Soares: a 

despeito do roteiro inicialmente elaborado, ligeiramente diferente do elaborado para 

a entrevista com Tarcízio Silva, a conversa foi sofrendo contínuas renormalizações, 

de acordo com as intervenções da atora social. Por vezes, as narrativas sobre o 

viver no trabalho da blogueira direcionaram-se mais às questões relativas às 

atividades como chef de cozinha, em detrimento das relativas à blogosfera. 

Para que a diferença entre os roteiros-base não pareça enviesar eventuais 

dados fornecidos pelos atores sociais, é importante explicitar diferenças basilares 

entre os dois blogs analisados. Existiram questões que serviriam como fios 

condutores, mas dadas as disparidades nas categorias profissionais de Tarcízio 

Silva e Nathalia Soares, bem como a influência disso na estrutura de seus 

respectivos blogs, sentiu-se uma demanda patente por abordar determinados pontos 

com um e não com outro. Um exemplo disso é a terceira questão do questionário 

elaborado para conduzir a conversa com Nathalia Soares: como a chef descreve 

uma motivação para a manutenção de seu blog ainda na página de apresentação de 

si, fazia-se necessário, em nome dos objetivos da presente pesquisa, abordar essa 

questão, bem como a questão sobre o uso de imagens do blog, que remete à ideia 

                                                 
66  Este segundo grupo de perguntas provém da transcrição das que foram feitas oralmente na 
ocasião da entrevista, o que justifica o tom coloquial das construções. 
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do debate de valores e do modo de lidar com as normas antecedentes. Dito isso, 

podemos transcrever o questionário-base elaborado para a entrevista com a atora 

social: 

 

1. Qual tem sido o significado do blog para você? 

2. Descreva a sua trajetória e como o blog se insere nela. 

3. Na sessão "Naa Vegie" (acessado em: 25 julho 2014) você afirma que 

resolveu criar o chubbyvegan.net “para poder dividir algumas receitas e 

experiências com todos aqueles que têm curiosidade, vontade e interesse 

neste estilo de vida”. Do primeiro ano blogando até agora, houve alguma 

mudança nessa motivação inicial? Em caso afirmativo, qual foi e por que 

esse deslocamento aconteceu? 

4. Você percebe alguma diferença de tratamento de outros chefs e 

nutricionistas ligados ao fato de você manter um blog? 

5. Novamente sobre a sessão "A Chef": nela você afirma escreve: “Todas as 

imagens e textos aqui são produzidos por mim (quando não são, há avisos e 

links para os devidos donos/criadores). Não devem ser utilizadas sem a 

minha autorização ou sem citar a fonte. Acreditem ou não: é trabalhoso e, 

nada é pior do que ver o seu trabalho sendo explorado por qualquer um”. 

Quando isso foi escrito? Se você fosse escrever um novo about me hoje em 

dia, voltaria a escrever um parágrafo com esse efeito de sentido? Por quê?  

6. Algo mudou depois que você passou a manter seu blog?  

7. Por fim, como você descreveria sua rotina profissional e como o blog se 

insere dentro dela? 

 

As questões que efetivamente foram feitas ao longo da conversa foram:  

 

1. Vou te pedir pra você descrever tua trajetória de vida e como o blog - e 

posteriormente o site - se inserem nela. 

2. Hmmm… É aquele da Meryl Strip com aquela outra atriz famosa… Susan 

Sarrandon… que é uma chef de cozinha?  

3. Sei... “Faz enquanto você tá curtindo, né?”. 

4. E é um nome muito bom, né? Eu acho… 

5. Quatro anos, já?! 
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6. Na época do Café com Blogueiros tava super novo, então… 

7. E você usa bastante isso no teu dia a dia, na lida com o blog? 

8. Porque não é o teu foco, afinal…  

9. Por causa de rankeamento, né? 

10. Entendi… E qual é o significado do blog e do site para você? Na tua vida 

em geral, na tua carreira… 

11. Uma coisa que eu notei é que na sessão "A Chef"… (essa questão foi 

interrompida pelo comentário: “Que era o 'About me'...”) Isso, que era o 

"About me"! Então… Você fala que você começou o Chubby Vegan pra 

dividir receitas, experiências e tudo isso. Hoje em dia continua sendo isso, 

também? 

12. Entendi… E outra coisa: além de ter feito gastronomia, você também fez 

técnico em nutrição, né? Você sente que existe alguma diferença no 

tratamento tanto dos chefs quanto dos nutricionistas pelo fato de você ter um 

site, ou um blog?  

13. Tanto o pessoal da nutrição quanto da gastronomia? 

14. E outra coisa: de novo no "About me", você fala que todas as imagens e 

os textos são produzidos por você e que é muito trabalhoso, portanto você 

pede para as pessoas te referenciarem em caso de utilização…  

15. E você mantém essa postura hoje em dia, com o site. Você continua 

sentindo que as pessoas utilizam teu material sem referenciar…?  

16. Ah, então você edita a imagem da comida, você usa? 

17. Ah, porque são umas fotos super bonitas e bem feitinhas. Eu ia até te 

perguntar se você usava mock-up! 

18. Então você se dedica mesmo a essa parte durante a edição do teu blog? 

19. Sim, as pessoas não vão achar apetitoso. 

20. Me fala uma coisa: você disse que teu fluxo de encomendas sempre foi 

pautado no blog e agora no site. Sempre foi assim? 

21. Antes você não vendia? Antes do Chubby Vegan? 

22. E agora você trabalha muito com o Facebook, né? 

23. Você acaba inserindo ele na tua rotina com o Chubby Vegan? 

24. E no blog em si, você tem esse tipo de rotina, também? 

25. E mudou bastante, agora que você tem um site, essa rotina? 
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26. E ainda tem o fato de você estar sozinha. É tua empresa que tá 

começando. 

27. Uma cozinha industrial, você diz? 

28. E você nunca pensou em trabalhar em restaurante ou outras empresas? 

29. Mas você sente que no mercado de gastronomia vegana, de culinária 

vegana é assim sempre? 

30. Legal. Mas desde começo você sempre quis isso: ter o teu mesmo, 

nunca trabalhar mesmo para outros lugares? 

31. Então tua decisão é muito mais por querer trabalhar do teu jeito com as 

tuas regras? 

32. Tem muito restaurante vegetariano - pelo menos ovo-lacto - que tá 

caindo muito em termos de qualidade, também, né? 

33. E isso te estimula a ir melhorando teu… [cardápio]? 

34. E você faz isso na tua casa, teu trabalho, ou aluga um espaço ou coisa 

assim? 

35. Você deve estar com muita demanda, agora, né? 

36. Olha que interessante! Será que é por causa de natal, por exemplo? 

Você tem encomenda dessas datas? 

37. Isso é interessante porque é uma coisa que impactaria diretamente no 

teu trabalho, não é? 

38. Você faz o controle dessas coisas, rotineiramente? 

39. E você utiliza algum método específico ou faz mais um geralzão? O 

básico de administração financeira? 

40. E aí você fica analisando o mercado por causa dessas oscilações, né? 

41. E por mais que você se programe pra atualizar a cada dois meses, a 

periodicidade de atualização dessas planilhas muda muito? 

42. É, fica um monte de coisa acumulada… 

43. Então essa parte de gestão, mais empresarial, você faz mais com base 

na tua experiência sobretudo daquele emprego na empresa? 

44. E isso muda o jeito que a pessoa trabalha, que lida com a profissão… 
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45. Ah legal! E então você pensa em, depois, em ficar mais na gestão e ter 

mais uma pessoa pra te auxiliar na cozinha mesmo?67 

 

Após o término da entrevista seguiu-se uma conversa mais informal. Nathalia 

Soares expressou uma grata surpresa com o teor das perguntas, muito diferentes 

daquelas feitas por outras pesquisas acadêmicas das quais ela participara. Segundo 

a chef, os estudantes normalmente procuram saber sobre o a escolha do nome 

“Chubby Vegan”, bem como o porquê de sua opção pelo veganismo. 

Foi necessário explicar como se deu o processo de escolha das perguntas e 

seu recorte, baseado na abordagem ergológica. Admirada, a blogueira demandou 

uma narrativa que explicasse o histórico de vida da pesquisadora que, de um 

período relativamente longo de trabalho com publicidade chegou ao meio 

acadêmico, estudando uma abordagem filosófica sobre o trabalho.  

Após ouvir atentamente ao relato, iniciou-se uma conversa sobre a 

centralidade e sobre a importância do trabalho na vida dos indivíduos da atual 

sociedade. As gravações de áudio foram retomadas no instante em que a chef 

iniciou uma narrativa em que contrapunha sua trajetória profissional à de seu irmão. 

Pouco depois ela direcionou-se à atividade de trabalho de uma chef vegana, 

contando um pouco de renormalizações nos preparos de alimentos inerentes à 

adaptações das receitas para sua dieta restrita, além da sinergia entre saberes 

investidos e constituídos a partir da faculdade e a lida com alimentos preparados 

com ingredientes de origem animal, que possuem sabores e texturas diferentes.  

Também é interessante observar a discrepância entre o prescrito da 

entrevista – isto é, seus roteiros – e o real dessa atividade linguageira. Enquanto o 

roteiro inicial era constituído por perguntas desencadeadoras mais ou menos 

genéricas e elaboradas em um plano não embreado, as perguntas que efetivamente 

ocorreram mostram-se muito mais ancoradas na situação de enunciação. Isso 

porque a natureza essencialmente dialógica das interações face a face implica a co-

construção de significados em tempo real. Enunciador e coenunciador levam em 

consideração não apenas o estatuto dos parceiros legítimos, a finalidade 

reconhecida e o lugar e momento legítimos para a enunciação, mas também a 

                                                 
67 Como no caso dos grupos de perguntas destinados ao entrevistado anterior, este segundo grupo 
de perguntas direcionado à entrevistada provém da transcrição das que foram feitas oralmente na 
ocasião da entrevista, o que justifica o tom coloquial das construções. 
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maneira como cada um dos presentes interage com o contexto interacional. Sendo 

assim, a atividade linguageira representada pelas entrevistas semiestruturadas e 

baseadas em perguntas desencadeadoras refletem a dinâmica de um GD 

conversacional, que se desenvolve e sofre alterações na medida em que os 

participantes interagem. Além disso, a base de seu significado reflete as 

características de uma atividade humana que se engendra em tempo real. Sendo 

assim, ao conversar, tanto os atores sociais quanto a pesquisadora sinalizam as 

pressuposições sociais em termos das quais as enunciações poderão vir a ser 

interpretadas.  

Esse fenômeno pode ajudar a compreender, inclusive, as diferenças na 

atuação da pesquisadora nas duas entrevistas. Por um lado, na entrevista com 

Tarcízio Silva, que, como veremos adiante, projeta um ethos mais acadêmico e 

profissionalmente formal, a pesquisadora serviu-se mais de perguntas mais 

próximas às do roteiro, ou outras com uma função que se aproxima da fática. Por 

outro, na entrevista com Nathalia Soares, que se projeta como alguém mais jovial, 

urbana e descontraída, houve uma conversa mais próxima de um diálogo informal. 

Isso se deu em virtude da necessidade da pesquisadora de reconhecer o papel de 

cada um dos interlocutores, dado o estatuto dos parceiros legítimos implicado pelo 

gênero conversacional em questão, além de perceber pistas estilísticas nos registros 

entremeados na fala de cada um dos atores sociais. Assim seria possível criar uma 

sintonia entre os interlocutores, uma vez que a pesquisadora estaria apta a 

responder de maneira familiar e a entender os modos de vivenciar aquela atividade 

linguageira de acordo com os valores que estavam em confronto. Colocando em 

termos ergológicos, a diferença entre a atuação da pesquisadora denota uma gestão 

de encontros inerentes a sua própria atividade.  

 

5.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS  

Em consonância com os objetivos e a fundamentação teórica, pretende-se 

que a análise dessa parte do corpus da pesquisa suscite reflexões ergológicas 

acerca da atividade laboral dos blogueiros, de acordo com a visão que eles mesmos 

possuem do uso que fazem de si durante a blogagem. Trata-se de analisar a 

maneira pela qual o corpo enfrenta situações de trabalho, o que equivale a uma 

análise de um enfrentamento histórico, uma vez que “esse famoso corpo se formou, 

sem dúvida, na história da humanidade, mas na história de cada um também” 
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(SCHWARTZ in SCHWARTZ; DURRIVE [org.], 2010, p. 143). Vale lembrar que 

tentar-se-á depreender o real da atividade por meio das entrevistas, sem no entanto 

limitar-se ao que os atores sociais dizem sobre si, pois eles estarão 

necessariamente envolvidos em uma história. Não se trata, portanto, de demandar 

dos atores sociais uma verbalização exaustiva, tudo aquilo que eles fazem ou 

sabem fazer – isso seria redutor em relação à riqueza que emerge do 

engendramento da atividade –, embora não tentar fazê-lo seria impedir que esses 

saberes sejam reconhecidos. Dessa maneira, a opção por desencadear uma 

conversação com os atores sociais vem da necessidade de estar “do lado e ao lado” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 71) do blogueiro, de maneira a construir 

conjuntamente o conhecimento sobre a blogagem.  

Para chegar às análises pretendidas pela presente pesquisa, analisaremos os 

discursos sobre a situação de trabalho na qual a atividade se inscreve: “sistemas 

que a solicitam, procedimentos que a autorizam, meios que a permitem, etc.” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 70). Todos esses fatores, que permitem o 

surgimento da situação de trabalho, dizem respeito ao contexto sócio-histórico em 

que o trabalhador está inserido. Isso justifica a opção por iniciar ambas as 

conversações com a pergunta desencadeadora "Você poderia descrever sua 

trajetória e como o blog se insere nela?". Tal questionamento implica uma descrição 

de todas as conjunturas históricas, sociais e pessoais que levaram o ator social a 

criar e manter um blog.   

As dramáticas do uso de si dos blogueiros permearam, portanto, ambas as 

conversas, as quais duraram, aproximadamente, quarenta e cinco minutos, no caso 

de Tarcízio Silva, e cinquenta e três minutos, no caso de Nathalia Soares, como 

veremos a seguir.  

 

5.2.1. CONVERSA COM TARCÍZIO SILVA 

Com o intuito de analisar as situações de trabalho em que o blog profissional 

está inscrito e como se deu o deslocamento midialógico, partimos da supracitada 

pergunta sobre a trajetória profissional de Tarcízio Silva e como o blog se insere 

nela. Sua resposta remete imediatamente à questão da demanda por gerar capital 

social, apontada por Recuero (2010).  
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O blog pra mim, na verdade foi essa coisa de... Tanto gerar 
visibilidade... Que isso, na verdade, veio depois. Eu comecei a 
perceber que essa visibilidade gerada poderia me trazer 
determinados tipos de valores, que poderiam ser transformados em 
valores profissionais, em valores... valores financeiros e... A coisa de 
ser uma espécie de... Registro, ou diário – pra usar a raiz do termo – 
do que eu estou fazendo, do que eu estou estudando. Então os blogs 
que eu dei algum tipo de destaque na minha vida, ou intensidade de 
uso e de engajamento com a escrita, foram os blogs profissionais.  

 

Parte-se do princípio de que "capital social" são recursos conectados a uma 

rede relações. Dessa maneira, ele “é construído de recursos percebidos pelos 

atores, que podem utilizá-los transformando-os em outras formas de capital” 

(RECUERO, 2010, p. 4). É o que se percebe na fala de Tarcízio Silva, que afirma 

ser essa a principal motivação para dar importância a um blog em sua vida. Trata-se 

de um primeiro indício de que o blog profissional em questão, de alguma maneira, 

relaciona-se a uma demanda por se manter empregável. Logo em seguida, o 

blogueiro explica que seu atual blog profissional teve origem em um outro, que 

servia como um dispositivo que o ajudava a fazer um mapeamento da área de 

design editorial de revistas como a Fraude68 , objeto de estudo do Trabalho de 

Conclusão de Curso (doravante TCC) do seu curso de graduação.  

Nessa trilha, Tarcízio Silva mostra que seu TCC o ajudou a encontrar sua 

vocação profissional, uma vez que seus primeiros contatos com o Observatório de 

Publicidade Digital o fizeram descobrir sua afinidade o mercado de métricas e 

monitoramento. Isso fica claro na seguinte declaração (grifos nossos):  

 

Na verdade, a minha graduação foi em produção cultural, só que 
eu não tinha o menor talento pra isso e eu percebi isso no meio da 
minha graduação e tentei me aproximar de design editorial pra 
produzir revistas. Aí eu percebi que também não é a minha, que eu 
sou terrível em design e criação; e foi quando eu descobri o 
Observatório de Publicidade Digital e que eu comecei a me 
aproximar dessa69 área (...). Porque era uma espécie de meio de 
eu fazer esse mapeamento pra eu fazer meu TCC. Então a 
produção do TCC foi muito facilitada pelo blog e vice-versa. Por eu 
estar fazendo o TCC, isso me ajudava a fazer o blog. Só que esse 
blog coincidiu quando eu entrei como bolsista no Observatório de 
Publicidade Digital, que é uma iniciativa em parceria da UFBA e 
da Propeg, que é a maior agência de publicidade da Bahia que é 
mais ou menos a 15a do país. 

                                                 
68 Segundo Tarcízio Silva, a Fraude é uma revista laboratorial do PET, o Programa de Educação 
Tutorial, vinculado ao MEC – Ministério da Educação – e instalada em diversas faculdades, inclusive 
na Faculdade de Comunicação da Faculdade de Comunicação da UFBA (Universidade Federal da 
Bahia), onde o profissional cursou sua graduação em Produção Cultural.  
69 Ele se refere à área de métricas e monitoramento em mídias sociais.  
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Tal acontecimento reflete, conforme aventado no primeiro capítulo, um dos 

fenômenos acarretados pelo acirramento dos valores da sociedade de mercado, 

ocorrido no período pós-taylorista. Em sua fala, o especialista em métricas faz 

emergir um fenômeno de ampliação do raio de ação sobre o trabalho, que culmina 

na frequente alocação de trabalhadores polivalentes entre variadas atividades, que 

lhes exigem muitas habilidades, sempre em mutação (PINTO, 2013). Essa 

polivalência, demonstrada precocemente, ainda durante seu curso de graduação, 

por Tarcízio Silva é, segundo Pinto (2013), mais exigida de trabalhadores mais 

escolarizados. Além disso, ela também denota uma demanda por iniciativa 

individual, de modo que o profissional precisa buscar por si seus caminhos 

profissionais, em um mercado cada vez mais instável.  

A exacerbação do discurso mercadológico e do crescimento da iniciativa 

privada em detrimento da pública também pode estar relacionada às crescentes 

adesões de universidades a programas de Parceria Público-Privadas. Para além de 

instituições como o SEBRAE, torna-se cada vez mais comum que universidades 

firmem parcerias com empresas, de maneira a dar aos alunos condições de, desde 

o início de suas vidas profissionais, fazerem as microgestões do meio, possibilitando 

a sinergia entre os saberes investidos e instituídos durante o engendramento de 

atividades de trabalho que podem beneficiar a empresa investidora. Esse fenômeno 

fica evidenciado pela seguinte fala de Tarcízio Silva: “a ideia era pesquisar 

tendências sobre publicidade digital. Então quando eu estava trabalhando nesse 

Observatório, eu estava mantendo o blog”. O Observatório, mantido pela agência de 

publicidade Propeg, poderia então servir como fonte de insumos para o 

planejamento estratégico de diversas campanhas de marketing digital a serem 

entregues para clientes.  

Nesse sentido, poder-se-ia concluir que o blog que precedeu o 

tarciziosilva.com.br pode ser analisado como um blog profissional reflexivo, segundo 

os critérios estabelecidos por Primo (2008). Isso porque ele consistia em um 

mapeamento do mercado, marcado por críticas, resenhas e opiniões sobre produção 

editorial. Seu caráter analítico passou a gerar visibilidade ao então estudante, que, 

segundo o depoimento, passou a pensá-lo “também como uma espécie de produto 

de comunicação digital” e como uma ferramenta que viabilizou a tessitura de uma 

“rede de outros blogueiros e pessoas” que o liam. Tal proposição vai ao encontro 
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dos estudos de Recuero (2010), que afirmam, conforme mencionado no capítulo 1, a 

busca de blogueiros profissionais por visibilidade.  

Nesse sentido, fica clara a necessidade de gerar visibilidade e novas 

conexões profissionais, conforme apontado pelos estudos da autora, mencionados 

no primeiro capítulo da presente dissertação. Essa demanda também influenciava o 

uso que o blogueiro fazia de si, ou seja, “de sua inteligência, de sua história, de sua 

sensibilidade, de seus gostos” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 69) durante a 

blogagem. É nessa trilha que se desenvolve a narrativa sobre a inserção do blog no 

rol das atividades laborais de Tarcízio Silva, que começou a ganhar contornos mais 

próximos aos do atual panorama profissional do ator social, conforme pode-se 

observar em falas como (grifos nossos):  

 

Então eu comecei a perceber que o blog influenciava isso em mim, 
que eu tinha uma produção de materiais que eram lidos por outras 
pessoas, eu observava as métricas do blog (...). Num determinado 
mês eu tive 15 mil views no meu blog. Então isso significava que 
o que eu escrevia no meu blog poderia ter algum tipo de 
relevância pra algumas pessoas.Então eu comecei a escrever 
mais e isso me ajudou a ter uma desinibição em relação ao meu 
trabalho. E na medida em que eu fui migrando pra comunicação 
digital, por estar nesse observatório, que era um observatório de 
uma universidade de excelência, com um professor que cobrava 
excelência, eu comecei a produzir alguns tipos de materiais que 
também me ajudavam a produzir conteúdo para o blog. Isso coincidiu 
também com a criação de uma agência, a Paper Click, que foi uma 
agência que eu fundei com alguns sócios, e a partir daí a gente 
começou a se projetar pra conseguir prospectar clientes a partir da 
produção de conteúdo. Então a gente produzia conteúdo com a 
marca, e os sócios, de forma individual, tentavam produzir seus 
conteúdos e ganhavam algum tipo de projeção. Eu fazia isso com 
meu blog nas áreas de monitoramento, pesquisas digitais, que era 
exatamente a minha expertise, que foi sendo criada ao longo do 
tempo e, em parte por causa dos contatos, do networking e dos 
contatos que eu fiz por meio desse blog. 
 

Por meio desse depoimento, pode-se mencionar, no mínimo, três momentos 

cruciais da relação entre os blogs e a trajetória profissional do ator social. O primeiro 

deles é a entrada para a equipe do Observatório de Publicidade Digital, que marca a 

aproximação com o métier de métricas e monitoramento de dados digitais; o 

segundo é o pico de visualizações em seu blog, fato aparentemente responsável por 

um ganho de autoconfiança profissional e o terceiro, a fundação da agência Paper 

Click, cuja prospecção de clientes era calcada na produção de “conteúdo relevante”, 

para usar um jargão do marketing digital, no blog profissional.  
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Ao considerar a oração apositiva que explica as características do 

Observatório de Publicidade Digital, pode-se observar a presença de itens lexicais 

como /excelência/, que em uma sociedade de mercado mobiliza, na esfera 

educativa, a ideia de “competitividade entre as instituições, entre os alunos e os 

docentes” (MANCEBO, 1996), conceito tomado de empréstimo do campo 

empresarial. Este, por sua vez, pode ser visto como um dos mais importantes 

elementos das esferas política e econômica na sociedade contemporânea. Dessa 

maneira, fica evidenciada a adesão a um posicionamento discursivo que, conforme 

aventado no capítulo 1, valoriza a iniciativa individual e o empreendedorismo como 

forma de gerenciamento da própria carreira. Nessa trilha, chegamos à frase 

seguinte. Nela, o dêitico anafórico /isso coincidiu com/ ancora o enunciado a um 

momento de vida específico do ator social que, sentindo-se profissionalmente 

capacitado – sensação endossada pelo registro de quinze mil visualizações em seu 

blog – fundou sua própria agência de publicidade.  

Embora pouco seja dito acerca do dia a dia laboral na agência, é possível 

inferir que a blogagem constituía-se como um importante componente dentre as 

atividades de trabalho dos sócios, uma vez que por meio dela angariavam-se 

clientes, elemento essencial para a sobrevida do negócio. A partir desse dado, pode-

se concluir que os parceiros legítimos do blog em questão eram, em princípio, os 

profissionais fundadores da agência – cada um com sua expertise – e as empresas, 

ou seja, os potenciais clientes.  

Ademais, esses parceiros legítimos, por constituírem o network do blogueiro, 

podem remeter novamente à ideia de empregabilidade. Isso porque esse termo 

alude a uma rede de contatos útil a um profissional potencialmente flexível e 

preparado para, entre outras situações, mudar de emprego permanentemente. 

Nessa trilha, é possível entender a importância de uma rede de contatos 

consolidada: ela pode ser uma potencial fonte de indicações para novas posições no 

mercado de trabalho, por exemplo.  

Dado esse cenário, aquilo que Tarcízio Silva define como “uma soma de 

fatores” – a saber, o contato com outros blogueiros e a transição para o segmento 

de comunicação digital – culminou na decisão de criar o blog profissional 

tarciziosilva.com.br, mais associado à sua própria figura, cuja gênese traz à baila 

fenômenos que podem ser vistos, sob a ótica ergológica, como indícios de uma 

verbalização das microgestões necessárias e inerentes ao viver no trabalho. Pode-
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se considerar a trajetória de contínuas mudanças nas dimensões técnicas e 

humanas (aqui entendidas como diversos elementos, que vão desde os softwares 

utilizados cotidianamente até o perfil dos colegas) dos ambientes de trabalho, 

culminaram em uma mudança social e cultural, marcada pela vinda do profissional a 

São Paulo, um estado com organizações socioculturais relativamente diferentes das 

da Bahia, onde ele vivia até então.  

É importante também destacar a última fala a respeito do blog referente ao 

TCC e à agência fundada pelo ator social: “Durante esse período, também, apesar 

desse meu blog pessoal ter sido carro-chefe na minha formação, eu também 

colaborei em vários outros blogs que também me ajudaram nessa espécie de 

construção de redes em torno do blog e em torno... Dos meus interesses!” O item 

lexical /blog pessoal/ merece uma atenção especial neste momento, uma vez que, 

aparentemente em detrimento da análise que vem sendo empreendida no presente 

capítulo, o blogueiro traz à tona a ideia de blog social. A escolha desse termo pode 

estar relacionada ao fato que o referido site – que, conforme explicitado pela 

mobilização de dispositivos teórico-metodológicos da Análise do Discurso, pode ser 

considerado um blog profissional – servia, em princípio, à realização do TCC de seu 

mantenedor, e não ao engendramento de atividades de trabalho relacionadas àquela 

que viria a se tornar sua expertise e atividade laboral principal, ou melhor, àquela 

atividade de trabalho que faz parte da sua identidade, da sua constituição como 

pessoa e toda a “roupagem que se coloca para poder circular no mundo social” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 230). Assim, partindo do princípio de que a 

sinergia entre saberes instituídos e investidos é essencial para o engendro do 

trabalho – e até mesmo observando que foi durante seu curso de graduação que 

Tarcízio Silva teve seu primeiro contato com o métier de métricas e monitoramento 

digitais – chegamos à indissociável relação entre trabalho e vida pessoal. Além 

disso, do ponto de vista discursivo, não se faz redundante reiterar que critérios de 

êxito como finalidade reconhecida, estatuto de parceiros legítimos e organização 

textual manifestam características que corroboram com a ideia de estarmos diante 

de um blog profissional.  

Também é possível, por meio dessa fala, depreender que o blog é, de 

antemão, considerado um potencial instrumento de trabalho. Isso denota que o 

deslocamento midialógico data de um período quiçá cronologicamente próximo, 

embora distante, se considerarmos a cronografia da internet. Para se ter uma ideia, 



 113

em dado momento da entrevista, o ator social afirma que “2008 e 2009 (...) foi uma 

espécie de era de ouro da ideia de blogs, blogueiros, etc.”. Além disso, em outro 

momento, ao ser questionado sobre como projeta seu blog no futuro, o ator social 

expressou dúvidas e as justificou mencionando um estudo que estava realizando 

para a empresa na qual trabalhava até então. O estudo tratou de mapear redes de 

blogs profissionais de diversos segmentos de mercado. Dentre as constatações 

realizadas, Tarcízio Silva destacou uma descaracterização dos blogs profissionais 

de alguns segmentos, que estão ocultando recursos técnicos que evidenciam seu 

caráter de rede. Desse modo, os blogs profissionais mencionados vêm se 

modificando de maneira a adotarem uma cena genérica mais semelhante à de 

portais de notícias, conforme a fala a seguir.  

 

Na verdade, o formato blog... Até recentemente eu fiz uma (...) 
pesquisa (...) que é justamente mapear redes de blogs de diversos 
segmentos. Então, por exemplo, blog de moda plus size (...) que, a 
partir das side bars dos blogs, das indicações de links, tecer a rede 
dos blogs desse segmento (tô fazendo isso com alguns segmentos). 
Curiosamente, no segmento de comunicação digital, os blogs meio 
que estão prescindindo desse tipo de funcionalidade. Diversos blogs 
que eu vejo como referencia (...) mudaram seus layouts de modo que 
esse aspecto de rede quase some. Mudaram de layout pra ficar com 
mais cara de portal. (...) Então, por exemplo, acho que foi o Mídia 8 e 
o blog da Patrícia Moura que tiveram essas modificações de layout 
recentes e eram dois blogs que eu ia começar por eles, porque eles 
tinham as side bars com diversos links. Que hoje é um recurso que 
na verdade não existe mais. 
 

As cenas genéricas dos blogs profissionais relacionam-se às dos debates 

públicos, tendo importância equivalente a seu estatuto de parceiros legítimos e sua 

finalidade reconhecida. Esses critérios de êxito em blogs profissionais, no entanto, 

são diferentes dos que podem ser observados em portais, mais focados em 

divulgação de notícias para grandes e abrangentes audiências. Dessa maneira, 

blogs profissionais que adotam esse tipo de cena genérica tencionam seu próprio 

gênero discursivo e seu modo de intervenção, uma vez que ocultam seu caráter de 

mídia social. Podemos dizer que se trata de uma característica do hipergênero blog 

que vem se acentuando em alguns segmentos profissionais, uma vez que mesmo as 

coerções genéricas inerentes ao GD blog profissional podem ser dissimuladas por 

meio do mesmo ambiente técnico – a saber, as plataformas de criação e 

manutenção de blogs –, que já foi capaz de exercer fortes coerções formais sobre as 

atividades dos blogueiros.  
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Também não se pode deixar de observar outro detalhe na fala transcrita 

acima, que além de trazer à tona mudanças na dimensão técnica da blogagem, 

também dá pistas sobre a diversidade nas dimensões humana e cultural dessa 

atividade. O item lexical /mercado de blogs/, seguido da comparação entre aquilo 

que podemos chamar de cena genérica dos blogs profissionais do segmento de 

mídias sociais e moda plus size, faz emergir características que configuram uma 

formação plurifocal dos blogueiros profissionais em geral. Isso porque, entre os 

resultados da pesquisa empreendida pelo ator social, encontram-se evidências 

sobre a diversidade nas maneiras como blogueiros profissionais de diferentes 

métiers utilizam a plataforma. Essa diversidade pode estar relacionada a seus 

ambientes, condições históricas e trajetórias profissionais particulares, elementos 

que não estão submetidos a caprichos dos blogueiros, mas a “um conjunto de 

princípios, de técnicas que regulam esse tipo de atividade” (MAINGUENEAU, 2008a, 

p. 24), frequentemente implícitas e adquiridas por impregnação. Em outras palavras, 

o depoimento mostra que diferentes normas antecedentes incidem sobre blogueiros 

profissionais de segmentos diferentes.  

Além disso, ao associar diferentes segmentos profissionais em uma mesma 

configuração – o recorte de pesquisa sobre redes de blogs profissionais – sem, no 

entanto reduzi-los a uma espécie de heteronímia, Tarcízio Silva poderia estar 

“apropriando-se de saberes e normas compartilhadas pelas comunidades de 

pesquisadores aos quais ele pertence” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 20). Esses 

saberes investidos e normas antecedentes que atravessam o viver no trabalho dos 

profissionais de métricas e monitoramento parecem influenciar não apenas as 

pesquisas engendradas pelo ator social, mas também a confecção dos posts do 

tarciziosilva.com.br. Para além da já mencionada finalidade reconhecida, o blog em 

questão também apresenta outra motivação, intimamente ligada ao aprimoramento 

de suas competências técnicas.  

Na análise de Schwartz (2007, p. 98), “ser competente é tirar partido do meio, 

gerir as relações de antecipação e encontro em função de valores”. Sendo assim, 

pode-se dizer que ao utilizar o blog profissional para “gerar um esforço reflexivo 

sobre alguma temática ou algum assunto” pelo qual esteja interessado, Tarcízio 

Silva tira proveito do meio para, em função de seus valores, gerir seus encontros de 
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encontros 70 . Fatores motivacionais mencionados anteriormente, como contatos 

profissionais, tornaram-se, no atual momento da trajetória profissional do ator social, 

“uma consequência” e um estímulo para publicar textos com mais frequência e 

acuro.  

Para uma analise discursiva e mais focada nas teorias de gênero sobre as 

quais a presente dissertação se debruça, cabe observar a seguinte fala: 

 

Então quando eu espero publicar algo no blog, eu escrevo algo e 
reflito sobre algo pensando na minha audiência esperada ou do que 
eu acho que é a audiência, então eu acabo juntando melhor ideias ou 
referências que eu tenho, ou que eu estou procurando no momento, 
de uma forma mais organizada. Então o blog é uma espécie de 
ferramenta pra eu me manter atualizado, pra eu me manter atualizado 
do melhor modo, de eu me manter afiado em relação ao meu 
universo de trabalho e de interesse de pesquisa.  

 

Ao observar uma preocupação com uma audiência esperada ou presumida, 

nos deparamos novamente com o estabelecimento do estatuto de parceiros 

legítimos, com seus saberes específicos, bem como a posição autorizada do 

blogueiro para abordar determinados assuntos de maneira crítica. Critérios de êxito 

como a finalidade reconhecida, já aventados anteriormente, podem inscrever o 

tarciziosilva.com.br entre blogs profissionais reflexivos, uma vez que nele são 

marcados posicionamentos discursivos acerca de práticas e dizeres do segmento de 

métricas e monitoramento. Isso ficou ainda mais evidente durante a explanação 

sobre a rotina de manutenção de seu blog profissional. Para além de revelar uma 

reflexão sobre o uso que o blogueiro faz de si, essa tentativa de acessar e descrever 

o que se faz na atividade de trabalho remonta um debate de valores que desemboca 

na determinação dos temas a serem discutido em cada post. É o que podemos 

observar pelo depoimento a seguir: 

 
Eu tenho uma espécie de (...) meta... de publicar (...) duas postagens 
por mês, sendo uma (...) de conteúdo exclusivo do blog e uma 
postagem de incorporação de conteúdo de algum outro local. Então, 
por exemplo... Slideshow de alguma palestra que eu fiz, de algum 
curso que eu dei, ou de material produzido pra outros fins, como 
guias que eu produzo pra empresa que eu trabalho atualmente. Então 
geralmente a rotina é a seguinte: definir um tema que esteja me 
gerando interesse ou inquietação no momento (...). Não é como se eu 
fosse utilizar essa postagem pra me forçar a estudar algo, mas o que 
eu vejo é que é um tema interessante, que pode ter impacto... na 

                                                 
70 Para Schwartz (2007), este termo remete a algo que se refere a combinações de grupos humanos 
com meios técnicos e materiais completamente ancorados no fio da história.  
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verdade, que tem um interesse por esse tema, só que tá sendo 
tratado de modo errado, a meu ver. 

 

Do ponto de vista discursivo, o presente estudo não pode furtar-se à 

observação sobre a presença de slideshows no blog profissional de Tarcízio Silva. É 

sabido que os blogs em geral permitem a presença de conteúdos multimodais, 

abrindo, dessa maneira, espaço para potenciais transgressões e renormalizações a 

gêneros discursivos que possam manifestar-se em seu interior. Apresentações em 

slides, por exemplo, apresentam organização textual, lugar e momento legítimos 

diferentes e, eventualmente, até mesmo um suporte material potencialmente 

diferente daqueles no interior dos quais se materializa o GD blog profissional. Isso 

porque um slideshow geralmente demanda, além das práticas intersemióticas 

normalmente presentes nos slides, de um apoio oral do palestrante. O blog 

profissional, por sua vez, costuma abarcar textos complementados por elementos 

multimodais, porém não presume necessariamente a complementação por meio de 

um gênero conversacional. Pode-se concluir, desse modo, que além de comportar 

mais de um subgênero, um blog profissional também pode articular-se a mais de um 

GD. Além disso, é possível observar que os mencionados posts multimodais são 

uma forma de divulgação das atividades do profissional, característica de um blog 

profissional informativo interno.  

De mais a mais, voltando à tentativa de verbalizar o engendramento da 

blogagem, mais um ponto levantado no primeiro capítulo foi tocado: o trabalho em 

tempo integral e os novos modos de viver no trabalho. Esses fenômenos foram 

evidenciados no momento em que Tarcízio Silva afirma escrever durante as 

madrugadas, “depois de estudar um pouco sobre o tema”. O blogueiro afirma ainda 

que, antes de escrever o texto propriamente dito (no editor do Wordpress, serviço de 

gerenciamento de blogs que utiliza), ele anota alguns tópicos que deseja abordar em 

um arquivo no Bloco de Notas, um software nativo dos sistemas Windows. Esse 

processo pode ser renormalizado, uma vez que o blogueiro tem a possibilidade de 

lançar mão de reservas técnicas e escrever a lista de assuntos a mão, caso não 

possa acessar o computador no momento em que tenha insights sobre o assunto a 

ser abordado. Vale lembrar que a atividade de topicalização pode ser engendrada 

durante a realização de atividades relativas a seu emprego formal, estudos, leituras 

diversas, deslocamento urbano etc.  
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Além disso, Tarcízio Silva afirma que, mesmo em suas atividades como 

gerente de produto, não possui uma rotina estruturada, de modo que a blogagem 

acaba sendo influenciada por seus horários, carga de trabalho e vivência na 

empresa onde trabalha. Diante desse fator tanto humano quanto cultural, o próprio 

ator social pontuou e destacou a importância de um fenômeno que se pode 

relacionar às dramáticas do uso de si, que perpassam a delimitação dos temas a 

serem abordados em seu blog profissional. Para evitar uma citação 

demasiadamente longa, serão feitos alguns destacamentos na citação a seguir, 

porém a íntegra desse depoimento pode ser lida entre os anexos (A1. Entrevista 

com Tarcízio Silva, grifos nossos).  

 
No último ano (...) a relação blog e trabalho tem sido um pouco 
diferente pelo seguinte motivo: eu trabalhava como gerente de equipe 
de monitoramento, então eu desenvolvia relatórios para agências e 
empresas. (...) Então no blog eu falava abertamente sobre 
metodologia, sobre outras ferramentas e assim por diante. Hoje 
eu trabalho com gerente de produto de uma ferramenta 
específica. Então por questões comerciais (...) alguns tipos de 
temáticas eu estou evitando no blog (...). Então em alguns pontos, 
eu trabalho (...) de um modo um pouco mais superficial (...). Ou, por 
exemplo, pautas com relação a concorrentes, (...) como é o caso 
de white papers (...). Dois exemplos que eu posso citar é o seguinte: 
durante esses anos de blog uma tarefa contínua que eu fiz é 
mapeamento mesmo de ferramentas (...). Esse é um tipo de conteúdo 
que se adequa completamente ao meu blog, com os tipos de pauta 
que eu publicava. (...). Ou, (...) existe uma pesquisa que eu faço 
desde 2011 sobre o profissional de monitoramento no país. (...) 
Esse era um tipo de conteúdo que eu publicava no formato de 
slideshow no meu SlideShare incorporado no meu blog (...). Então, 
diretamente, esse slideshow traz um impacto considerável no meu 
blog. E é um estudo que também gerou algum impacto e valor de 
capital social importantes pra mim, só que por motivos óbvios eu 
tenho um choque de interesses hoje em publicar algo do tipo. Então 
esse ano, ele vai ser feito de uma forma diferente. Eu convidei um 
profissional, (...) pra que ele faça essa pesquisa (...).  
 

Essa fala é capaz de descortinar o fato de que “trabalhar é colocar à prova do 

real seus próprios limites, suas próprias capacidades, portanto, é correr risco” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 191). Preterindo temas recorrentes e relevantes 

para seu blog profissional, Tarcízio Silva afirma ver-se diante de um “jogo de 

interesses”, que descortina um ambiente multifacetado e constituído por elementos 

que não se pode citar exaustivamente. Para Schwartz (2007), cada situação de 

trabalho tem suas especificidades, inerentes à infidelidade do meio. Esta deve, 

portanto, ser gerida por meio de escolhas que preencham o “vazio de normas”, isto 

é, pontos em que as normas antecedentes são insuficientes. Na situação relatada 
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acima, não podemos identificar nem as prescrições “‘descendentes’, vindas da 

estrutura organizacional”71 (DANIELLOU, 2002, p. 10), nem legislações nacionais. 

As renormalizações tanto nas definições de pauta quanto na materialidade do texto 

propriamente dita foram fruto de escolhas, ou melhor, de renormalizações. Foi 

necessário, portanto, que o blogueiro atribuísse a si mesmo leis para dar conta do 

que falta.  

Desse modo, assim como ocorre com qualquer trabalhador que precise criar 

seus próprios prescritos, todo o debate de normas que permeia a atividade do 

blogueiro profissional passa pela necessidade de preparar o trabalho de uma forma 

que promova sua realização em situações reais, além de promover, em tempo real, 

o reparo entre as contradições entre diferentes fontes de prescritos que pesam 

sobre si (DANIELLOU, 2002, p. 13). Pode-se depreender esse fenômeno da fala de 

Tarcízio Silva, que precisou parar de escrever sobre metodologias e ferramentas 

para monitoramento de dados sociais ao tornar-se gerente de produto. Trata-se de 

um prescrito comum entre empresas: funcionários não podem dissertar acerca de 

funcionalidades e benefícios de produtos ou serviços de concorrentes para um 

público geral, uma tentativa de controlar os usos de si dos profissionais.  

De mais a mais, também se pode depreender do depoimento acima que, de 

certo modo, por mais solitária que a blogagem possa parecer, a presença do Outro 

se faz sentir “através da preparação, da prescrição, da avaliação (...). Fazer 

escolhas é também se engajar em um mundo humano atravessado por valores” 

(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 192). Desse modo, conclui-se que o Outro está 

presente na intimidade das escolhas de Tarcízio Silva numa dialética profunda, que 

o faz optar não apenas pela omissão de determinadas pautas em seu blog, mas 

principalmente pela elaboração de manobras para que pesquisas como a sobre o 

mercado de métricas e monitoramento possam continuar a ser publicada. Isso 

porque trata-se de um estudo relevante não apenas para o blogueiro, mas para os 

profissionais da área de uma maneira geral.  

É possível ousar e interpretar essa decisão, particularmente, como um 

posicionamento, um fenômeno que descortina a tensão entre aquilo que Schwartz 

(2007) chama de “polo orientado para valores de mercado” e o polo orientado por 

valores não quantificáveis, mais relacionados ao bem-viver em um ambiente, ou 

                                                 
71 “‘descendantes’ venant de la structure organisationnelle”, no original em francês. Tradução nossa. 
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seja, um polo político. Isso porque a pesquisa disponibiliza dados sobre o perfil do 

profissional de métricas e os tipos de competências técnicas que ele deve ter, além 

das ferramentas mais utilizadas. Em certo sentido, essa pesquisa oferece insumos 

necessários para que outros trabalhadores gerenciem a própria empregabilidade. 

Desse modo, se partirmos do pressuposto de que para “assegurar o bem-estar dos 

cidadãos, seja qual for a escala em que nos situemos (...), o polo do político se diz: o 

bem-estar significa assegurar um emprego” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007, p. 249), 

podemos concluir que a decisão de terceirizar a pesquisa é um potencial ato 

politicamente engajado.  

É importante observar que o engajamento de Tarcízio Silva emerge em outros 

momentos da entrevista. Apesar de manter uma aparente distância entre sua vida 

pessoal e as atividades de trabalho que exerce, seu envolvimento pessoal aparece 

por meio de frestas em seus enunciados. Podemos cunhar alguns exemplos da fala 

citada a seguir: a utilização de itens lexicais como /injusto/, /aberrações absurdas/, 

/me engaja a escrever/, ou ainda marcadores de ironia, como gestos com as mãos 

indicando o uso de aspas, como veremos no trecho destacado, que demonstra uma 

tomada de posição diante de seu viver no trabalho: 

 

Eu vi diversos compartilhamentos sobre a ideia de... Sobre um 

conceito que está sendo utilizado por algumas pessoas de panóptico 

social pra falar de... do que seria a vigilância hoje nas mídias sociais. 

Eu acredito, especialmente por alguns textos que eu li, que esse 

termo é incorreto por alguns motivos, que a abordagem que levou à 

utilização desse termo é um pouco injusta com pesquisadores 

que se debruçaram sobre isso nos últimos anos (...). Isso é algo 

que eu vejo com muita frequência no mercado de comunicação digital 

(...) o que é uma aberração absurda. (...) Isso foi pensado, isso foi 

refletido e já tem muito material sobre isso, mas, outra vez, jornalistas 

e “analistas” (gesto marcando aspas e tom de ironia) das 

manifestações contemporâneas tão ignorando isso. Então é o tipo 

de tema, por exemplo, que me engaja a escrever sobre isso. 

Como uma espécie de... refletir sobre isso e de tentar impactar 

na minha rede pra ter esse olhar...Pra que as pessoas tenham esse 

olhar crítico e histórico sobre o tema. 

 

Percebe-se que o engajamento ou, talvez, a militância latente durante o 

engendramento das atividades relacionadas à blogagem de Tarcízio Silva direciona-
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se a um desejo de divulgação e até mesmo a um desejo de certa popularização do 

conhecimento e do debate cientificamente embasados por dispositivos teórico-

metodológicos que costumam ficar restritos quase exclusivamente às comunidades 

acadêmicas, discursivas e profissionais. Essas proposições vão ao encontro, 

inclusive, dos resultados das análises acerca do cabeçalho do blog profissional em 

questão: ao declarar que a leitura de seu blog também serve àqueles que possuem 

fins “vernaculares”, o blogueiro “abre” seus textos para um público, em princípio, 

mais abrangente, ainda que não renuncie à sua posição de profissional 

especializado e pesquisador acadêmico.  

Na trilha dessa demarcação de posicionamento podemos também retomar a 

análise do ethos do blogueiro. Para a entrevista de Tarcízio Silva é possível priorizar 

um recorte que analise suas escolhas lexicais. Para isso, consideraremos que “a 

forma linguística adequada é o fator primordial para ser um legítimo sujeito daquele 

discurso, mas é preciso também ser alguém verdadeiramente autorizado” (MOTTA, 

2008, p. 99). Para legitimar-se como um membro do mundo acadêmico, o 

enunciador lança mão de estratégias para perpetuar, manter e reproduzir a 

identidade desse grupo. Sendo assim, o blogueiro utiliza-se de práticas discursivas 

que remetem às de “comunidades discursivas baseadas em atividades técnicas e 

científicas, que produzem conhecimento” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 159).  

Por um lado, observamos a constante utilização de modalizações, o que pode 

ser visto como um recurso corrente na academia: o da valorização de sua face 

positiva a partir da de sua interlocutora, uma pesquisadora acadêmica. Por outro, ao 

ser questionado sobre eventuais divergências entre a visão de acadêmicos e 

profissionais do mercado sobre seu blog, Tarcízio Silva afirma que observa a 

existência de visões aparentemente antagônicas, como se os textos postados no 

tarciziosilva.com.br não pudessem ser inscritos entre os GDs característicos a esses 

lugares institucionais. No entanto, sua fala também traz a baila fenômenos relativos 

ao mundo do trabalho que podem culminar em uma espécie de conciliação entre as 

práticas discursivas do mercado e as da academia (grifos nossos):  

Considerando que eu aplico (...) alguns tipos de conhecimento, de 
metodologia de pesquisa acadêmica no meu atual trabalho (...), na 
verdade acho que o meu conteúdo fica numa intersecção que é 
vista de forma quase oposta entre esses dois públicos, quando 
são públicos um pouco mais isolados. Então quando você tem um 
cara que se autodenomina como profissional do mercado, ele vê o 
meu conteúdo como acadêmico e vice-versa (...). Só que, na 
verdade, apesar que serem dois tipos de textos... dois tipos de 
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percepção aparentemente opostas, eu acredito que 
considerando o meu âmbito de atuação, hoje, profissional, (...) é 
diferencial sobre os outros profissionais que têm esse perfil, 
como... e que mantém blogs, que seriam a referencia desse tipo de 
texto, que são o Pedro Rogedo e a Daniele Rodrigues, 
respectivamente diretor... doutor em administração, que trabalha hoje 
como cientista de dados numa agência e a outra que é mestra em 
comunicação que trabalha como planejamento numa agência. 

 

Por meio deste depoimento, percebe-se que, ao relativizar o suposto 

antagonismo entre os textos produzidos sob as coerções do mercado e da 

academia, Tarcízio Silva reforça sua colocação profissional, uma vez que encara as 

influências dos GDs acadêmicos em seus posts como um “diferencial” sobre outros 

blogueiros profissionais de seu segmento. Ao utilizar tal item lexical, o blogueiro traz 

a ideia de competitividade e remonta uma realidade do mundo do trabalho, em que 

se demanda do trabalhador uma versatilidade, neste caso específico, a capacidade 

de transitar entre o mercado e a academia, dois topoi vistos comumente como 

antagônicos. Essa ideia apresentada pelo ator social é ainda reforçada pela menção 

a profissionais respeitados, cuja trajetória profissional pode ser entendida como 

similar à sua. Por essa trilha, podemos observar que a fala segue “a orientação de 

uma das operações semânticas básicas dessas práticas discursivas, a 

autovalorização (cf. MOTTA, 2004) do lugar em que vivem” (MOTTA, 2008, p. 100): 

uma sociedade marcada pelo acirramento do discurso mercadológico.  

A demanda por uma movência entre mercado e academia pode ser vista 

como uma forma de assegurar sua empregabilidade por meio da posse de ambas as 

práticas discursivas, um dado revelador sobre “a necessidade de estar sempre em 

estado radical de alerta”. Isso porque ideia de empregabilidade implica “proceder 

uma triagem rápida (...) entre aqueles que são empregáveis (...) e depois aqueles 

que se considera que não podem ser empregáveis” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, 

p. 278), de maneira que a capacidade de transitar entre dois campos aparentemente 

distintos pode caracterizar a tão valorizada polivalência exigida a profissionais mais 

escolarizados. Nesse sentido, para empreender uma articulação entre a AD e a 

abordagem ergológica, pode-se considerar que essa demanda por polivalência 

aparentemente patente em nossa sociedade, dá pistas sobre fatores que podem 

ocasionar a mencionada coexistência de diversos subgêneros discursivos dentro de 

um mesmo blog profissional. Precisamos, para isso, retomar uma proposição basilar 

da teoria de gêneros do discurso arquitetada por Maingueneau: a de que os GDs 
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relacionam-se à atividade humana e, consequentemente de trabalho. Ao observar 

tanto as discussões levantadas no primeiro capítulo quanto as análises 

empreendidas até o presente momento, pode-se perceber o crescimento da 

instabilidade e da demanda por competências que implicam habilidades muito 

diversificadas. Assim, o profissional pode precisar transitar entre diversos lugares 

institucionais, dominando saberes que incidem sobre as mais diversas atividades 

linguageiras. Sendo assim, os blogs profissionais, independente de seu subgênero, 

podem servir como topoi privilegiado, capaz de mostrar o domínio de diferentes 

saberes.  

No entanto, as dramáticas que atravessam a atividade de trabalho podem 

levar a caminhos diferentes, no que diz respeito às atividades linguageiras e cenas 

genéricas que emergem e são adotadas por diferentes blogs profissionais. 

Fenômenos, como a mencionada obliteração de sidebars e aproximação à cena 

genérica de portais de notícias em determinados setores da atividade de trabalho 

podem denotar um novo deslocamento midialógico, marcado por blogs que, por 

meio de sua cena genérica, pretendem tornar-se sites. Por essa trilha, seria possível 

adentrar fecundas discussões sobre o que define um blog como tal, questão que 

poderá ser deixada para outro momento, como o desenvolvimento de uma tese de 

doutorado.  

Voltando às análises condizentes ao presente estudo, será necessário 

debruçar-se sobre a entrevista com Nathalia Soares, cujo blog profissional sofreu 

modificações estruturais ao ser deslocado para o interior de um site, conforme 

veremos a seguir.   

 

5.2.2. CONVERSA COM NATHALIA SOARES 

 Antes de iniciar as análises da conversação com Nathalia Soares, é 

importante ressaltar que, embora tenha sido desencadeada pela mesma pergunta, a 

conversa trilhou caminhos diferentes dos percorridos com Tarcízio Silva. Isso 

porque, para Nathalia Soares, o blog mostrou-se um dispositivo que vai além de 

uma ferramenta que serve à necessidade de gerar contatos profissionais, por 

exemplo. A trajetória da chef retrata pelo menos dois deslocamentos midialógicos, 

que vão da concepção de um blog social até a transformação dessa ideia em um 
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blog profissional e, posteriormente, deste em um site72, que passou a contê-lo. 

Essas alterações permitem observar a centralidade do trabalho na vida da 

profissional, além de retratar uma das facetas da economia da Internet, discutida no 

capítulo 1. De mais a mais, ao ser confrontada com a pergunta desencadeadora, 

que demandou pela verbalização de sua trajetória profissional e a maneira como o 

blog e o site, Nathalia Soares respondeu com uma significativa pergunta: “A 

trajetória que você diz é desde o primeiro momento que eu resolvi trabalhar com 

cozinha, assim?”. 

 Esse questionamento precede uma narrativa que retoma a adolescência da 

chef e seus primeiros contatos com a cozinha. Essa narrativa traz à baila um caráter 

de objeto duplo do trabalho, no que diz respeito à sua dimensão humana e subjetiva. 

Na análise de Revuz (2010 p. 228), o trabalho é “coletivo, social, normalizado, mas 

também um assunto pessoal, a expressão social de coisas vividas no mais íntimo de 

si”. Nesse sentido, não se pode analisar o significado do blog profissional 

separadamente da gastronomia. Esta, por sua vez, não pode ser reduzida a “um 

compromisso seco com a realidade” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 228), 

deixando de lado os desejos e o imaginário da chef, que decidiu sua profissão ainda 

durante a adolescência, possivelmente aos catorze anos de idade.  

 A fala da atora social, transcrita a seguir, destaca ainda uma relutância por 

parte da família em aceitar sua escolha profissional, fator que descortina um 

posicionamento discursivo que merece uma análise mais minuciosa (grifos nossos).  

 

Quando eu tinha uns 14 anos eu resolvi que eu queria ser 
cozinheira. (…) Eu achei um livro de receitas da minha mãe com 
receitas doces do leite moça, né? Meu forte é confeitaria e desde 
sempre foi, apesar de eu fazer outras coisas. E aí nessa época eu 
comecei a fazer muitas receitas desse livro e aí… e eu era muito 
gordinha, então minha mãe falou pra mim “Você vai fazer um por 
semana, só”. Mas aí eu comecei a fazer cada vez mais receitas, 
umas mais difíceis… às vezes dava certo, as vezes não, mas foi 
a partir desse momento. É… minha família relutou um pouco 
quanto a isso porque ia ser hobby, que não ia dar certo, que… 
Ainda mais naquela época, né? Quase… há uns 8 anos atrás… É! 
Uns 8 anos atrás, quando cozinheiro era visto como mão de obra 
baixa (...). E aí foram alguns anos até que eu conseguir 
convencer eles que eu queria fazer isso. Quando eu comecei a 
faculdade eles ainda tavam meio relutantes e a partir do segundo 

                                                 
72 É sabido que blog é uma categoria específica de site, cujo conteúdo é completamente gerenciável 
sem que seu mantenedor precise entrar em contato com códigos de programação. No entanto, para 
utilizar um termo corrente e significativo para a atora social, utilizaremos a palavra site para 
denominar o modelo atual de sítio online mantido pela chef.  
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semestre que começou a dar muito certo o meu negócio com o 
Chubby Vegan e aí eles começaram a dar apoio.  

 

O posicionamento discursivo expresso por essa fala reforça a estratégia de 

construção da imagem proposta pela página A chef, analisada anteriormente, a qual 

pode ser entendida como um ethos pretendido. Desse modo, pode-se concluir que 

as enunciações do texto mencionado, bem como as transcritas acima não podem 

ser tratadas como simples frutos de uma vontade pessoal e consciente da 

enunciadora, mas como uma caracterização de si e de suas práticas discursivas.  

Ao abordar o embate com os pais e enfatizar sua determinação em lutar para 

exercer a gastronomia como profissão, Nathalia Soares indica que, para ser chef 

não basta apenas gostar de cozinhar, é preciso “ser” cozinheiro. Se levarmos em 

consideração que o trabalho opera uma articulação entre as dimensões humana, 

cultural e técnica do meio em que o trabalhador está inserido, observamos que 

Nathalia Soares mobiliza as dramáticas que envolvem e perpassam suas atividades 

como chef e blogueira. O blog, aqui, aparece como /o meu negócio/, item lexical que 

pode estar relacionado à ideia de empreendedorismo, aparentemente mais 

valorizado pela família da atora social e condizente com as discussões 

empreendidas durante o primeiro capítulo, em que se fala sobre a maneira como a 

intensificação da circulação e da valorização dos discursos mercadológicos podem 

culminar em contínuos estímulos à iniciativa individual.  

Ademais, é possível perceber outro processo implícito que incide sobre a 

atividade e trabalho da gastronomia. Ao utilizar o termo /hobby/, Nathalia Soares traz 

a tona mais um elemento constitutivo do contexto sócio-histórico em que está 

inserida. Para além da desvalorização de um ofício que poderia ser atribuído a uma 

mão de obra menos escolarizada e com remuneração mais baixa, o que fica 

evidenciado é o fato de que a culinária também mostra-se inscrita em um processo 

de transição, passando a ser vista também como uma atividade lúdica por setores 

relativamente abastados da sociedade. Na análise de Abramo (2010 apud 

POSSENTI, 2013), desde a primeira década dos anos 2000 “o reino da cozinha, 

tornou-se um playground de adultos, de ambos os sexos, viajados, cultivados e que 

gostam de ostentar cultura gastronômica”. Todos esses elementos dão pistas 

daquilo que os pais da chef valorizam profissionalmente, o que, na análise de Revuz 

(2007) são cruciais na construção da autoimagem da profissional. 

Todos esses fenômenos marcam aquilo que Revuz (2010, p. 230) define 
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como dimensão do ser. Para a psicanalista, essa dimensão subjaz “todos os 

enunciados identificadores que se possam produzir a partir do trabalho (...), ou seja, 

(...) maneiras de se apresentar que fazem parte da identidade” e é constituída a 

partir da trajetória pessoal do profissional, além de relacionar-se a questões 

exteriores à atividade em si. A autora também afirma que “isso vai determinar muitas 

coisas, em particular ao nível do que acontece nas relações integracionais entre pais 

e filhos”. A relação entre Nathalia Soares e seus pais, no que diz respeito às 

escolhas profissionais, surge em outros momentos da entrevista e contribuem para a 

construção do ethos da chef vegana, como podemos ver na fala a seguir:  

 

Eu bati o pé muitas vezes. Minha mãe queria que eu fosse 
publicitária! Aí eu falei “eu não! Eu prefiro ser mendiga, então!” [risos]. 
E ela ficou mó brava comigo! [Gargalhadas] Imagina, cara, eu tinha 
14 anos e falava umas coisas dessas… [muitos risos] 
 

 Nota-se pela fala da cozinheira que a hierarquização social e de valores 

podem relegar a cozinha a um patamar supostamente inferior ao de outras 

profissões. Contudo, também fica evidente que os parâmetros que incidem sobre 

tais avaliações são variáveis e só adquirem sentido em função da história pessoal da 

profissional e de sua família.  

 Voltando à análise da inserção do blog profissional em sua trajetória, a chef 

revelou que o projeto que se tornaria o Chubby Vegan surgiu, em princípio, como o 

de um blog social, a ser criado tão somente para compartilhar receitas veganas 

durante o período de um ano. O estímulo à ampliação da sobrevida e, quiçá, 

profissionalização surgiu de uma conversa com amigos, como é possível depreender 

da fala a seguir (grifos nossos):  

 

NS: Ó: o Chubby Vegan, eu comecei ele quando eu tinha… 18 anos? 
18… Foi uma brincadeira, assim… Eu vi o filme Julie and Julia (...). 
O filme é… uma mu… uma moça (...) e ela resolve que ela quer 
aprender a cozinhar melhor (...) então ela comprou o livro da Julia, 
que foi uma cozinheira muito famosa (...) na época em que só homem 
trabalhava na cozinha. (...) Eu vi esse filme… que ela fala em fazer 
um blog durante um ano com cada receita; são 365 receitas, uma 
por dia. E aí eu pensei em fazer isso… (...) E na época eu 
comentei e tal, com uns poucos amigos e, meu, “por que você 
vai fazer um blog que vai durar um ano? Faz até, tipo, você achar 
que…" Não sei… 
E: Faz enquanto você tá curtindo, né? 
Exato! E aí eu falei “ah, é verdade, né?”. E aí foi assim que nasceu o 
Chubby Vegan. E aí demorou um pouquinho até eu descobrir o nome 
que eu ia colocar (...). Meu namorado da época, ele trabalhava com 
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internet, então ele… Ele falou “olha, a gente tem que pensar num 
nome legal, que não seja grande, pro pessoal tipo… gravar bem o 
nome, que seja tipo… bonitinho e tal por que eu sou toda… tipo… 
cutezinha (...)”. Acho que eu levei uma semana pra chegar no chubby 
vegan, assim. Um dia eu virei: “Nossa, chubby vegan!”. (...) E aí 
pegou! Deu certo, eu comprei o domínio, fiz primeiro o blog e aí 
esse ano é… eu mudei, né? Do blog pra site. Agora eu tenho o 
site e o blog dentro do site, daí tem os cursos, aí tem a parte das 
encomendas… E eu quero dar uma incrementada nele, ainda. Tô 
indo aos pouquinhos, né? Porque o layout ainda tá novo e tal… E 
como eu ainda trabalho sozinha, não tenho tempo de focar só no 
blog, ô, desculpa, no site. 
 

 Ao utilizar uma palavra como /brincadeira/, para além de construir um ethos 

de descontração, ela deixa emergir o fato de que seu projeto inicial consistia em um 

blog social, uma vez que a jovem ainda era estudante e não pretendia, em princípio, 

lançar mão desse recurso para empreender ou mesmo para divulgar seu trabalho 

como cozinheira: a ideia era fazer um blog que durasse um ano, no qual se 

divulgariam receitas despretensiosamente. No entanto, ao ser aventada a 

possibilidade de profissionalização, a blogueira não apenas aderiu à ideia como 

buscou em seu namorado diretrizes que a ajudasse, com o planejamento e a 

divulgação do novo negócio, que começaria, aparentemente, como um blog 

profissional informativo interno.  

 Também é importante perceber como esses dados dão pistas sobre a 

percepção do blog como uma potencial ferramenta de trabalho, à semelhança do 

observado na análise da entrevista com Tarcízio Silva. Esse fenômeno também 

pode estar associado ao contexto sócio-histórico que degringolou o deslizamento 

midialógico sobre o qual nos debruçamos. Conforme discutido no primeiro capítulo, 

as mudanças tecnológicas, representadas pelos computadores, celulares, Internet e 

mídias sociais, têm profundo impacto no comportamento de produtores e 

consumidores. Ao mobilizar os saberes de seu ex-namorado “que trabalhava com 

internet” para a criação de seu blog profissional, Nathalia Soares segue 

recomendações sobre a divulgação de seu site. É possível que sua presença em 

eventos de marketing digital e até mesmo a utilização de técnicas aplicadas 

cotidianamente por profissionais desse segmento tenha sido influenciada por esse 

lado da vida pessoal da chef, conforme pode-se observar na fala transcrita a seguir: 

  

Eu tava começando a conhecer o pessoal de blog, também… Tava 
usando bastante o Twitter, né? Que tava tipo… super hype, tava 
bombando (...). Foi legal porque foi a época que eu comecei a ver 
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várias coisas que eu uso até hoje em dia, de SEO (...) As vezes, eu 
esqueço, né? Porque também a gente, né?… (...) Meu, é porque não 
é o meu foco, mas sempre que eu me lembro eu tento usar bastante 
porque é legal! Deixa o leitor mais a vontade, ele entende melhor as 
informações, é melhor pra mim também…  

  

 O emprego de técnicas de SEO73 para deixar “o leitor mais a vontade” denota 

que, para além da divulgação, ela prima por uma organização e pela relativa 

estabilização de sua produção textual, de modo que os posts sejam facilmente 

encontrados e organizados dentro do blog profissional. Ainda assim, pode-se 

observar que a infidelidade do meio – representada pela labuta com a gastronomia e 

o tempo que esta demanda – opera contra a auto-prescrição que recai sobre a 

blogagem. Pode-se dizer que, analogamente ao que ocorre com Tarcízio Silva, cujo 

emprego formal influencia diretamente no trabalho lida com o blog profissional, a 

conciliação entre gastronomia e internet também permeia o trabalho de Nathalia 

Soares. O fato é que, ao reivindicar para si a posição, não apenas de chef e 

blogueira, mas de empresária, Nathalia Soares projeta mais uma série de elementos 

que podem dar pistas para a depreensão tanto de seu ethos quanto do que se pode 

acessar do real da atividade a partir de verbalizações.  

 As práticas laborais da cozinheira emergem em diversos momentos na 

entrevista. Ao ser questionada sobre os objetivos do site, por exemplo, surge, uma 

resposta relativa não apenas às motivações para mantê-lo, mas também relativas a 

seus debates de valores e seu posicionamento ideológico, como é possível observar 

no depoimento a seguir: 

  

Eu faço minhas receitas pra venda. Algumas são exclusivas, né? 
Igual qualquer local que trabalha com venda de qualquer produto: tem 
que ter alguma coisa que é exclusivo. Mas tem muita coisa que eu 
testo e que eu divido lá, é o que eu não quero vender, assim. Eu 
quero que as pessoas saibam fazer porque é alguma coisa que 
elas precisam. Por exemplo, sei lá… A última receita que eu fiz e 
que eu achei interessante foi o molho barbecue, (…) sem o 
aromatizante químico, que é todo com base em coisas naturais. 
(...) Normalmente o pessoal utiliza fumaça líquida, que é um… 
produto industrializado – que tem um gosto de defumado – e eu usei 
páprica defumada que é um produto que eu apresento também 
pros leitores, porque geralmente o pessoal não conhece porque 

                                                 
73 Sigla para Search Engine Optimization. De acordo com o site seomarketing.com.br (acesso em 16 
de maio de 2015), SEO pode ser definido como “um conjunto de técnicas que têm como principal 
objetivo tornar os sites mais amigáveis para os sites de busca, trabalhando palavras-chave 
selecionadas no conteúdo do site de forma que este fique melhor posicionado nos resultados 
orgânicos. 
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tá chegando agora… Então umas coisas que eu gosto de fazer só 
público, eu não tenho o menor interesse em vender. Talvez algum 
dia, quem sabe? Mas aí todo mundo tem acesso à receita. 

 

 Assim como a presença dos outros se manifesta na renúncia a determinados 

assuntos entre os posts do blog de Tarcízio Silva, a necessidade de vender 

determinados produtos também influencia as pautas do blog de Nathalia Soares. 

Alguns produtos parecem ser mais interessantes para venda, de modo que essas 

receitas são exclusivas. As demais, são passíveis de publicação, uma vez que 

tratam-se de alimentos mais saudáveis, com menos temperos industrializados ou 

que demandam a utilização de ingredientes que estão chegando agora aos 

supermercados brasileiros. Podemos inferir, dessa maneira, que a chef engaja-se na 

causa de uma alimentação mais saudável, bem como na luta pela popularização de 

hábitos alimentares menos danosos à saúde, além da cultura de preparo de 

alimentos em casa. Trata-se de um debate de valores que tenciona o polo orientado 

para valores de mercado e o polo político, voltado ao bem comum, à saúde dos 

leitores. Esse fenômeno manifesta-se também em outros momentos, como ao falar 

sobre a inclusão de alimentos crudívoros em seu cardápio ou mesmo em suas 

receitas (grifo nossos): 

  

Eu tô louca pra aumentar o, assim, cardápio das coisas que eu 
faço! (...) Eu tô passando por uma fase de mudança de dieta, 
também – de hábitos alimentares – então eu tô descobrindo a 
culinária crudívora, não sei se você conhece… (...) É a culinária crua, 
assim, basicamente. Você pode cozinhar até 45 graus que é pra não 
destruir as enzimas. E são alimentos que eles falam… eles 
chamam de super-alimentos porque essas enzimas tem efeitos no 
nosso corpo. Então eu tô louca pra introduzir muitos doces 
crudívoros, que são coisas que eu tô comento e tá tipo… dando 
certo pra mim, então eu queria levar isso pras pessoas também, 
mas é que é tudo muito… congelado, depende muito de geladeira e 
eu ainda não tenho esse espaço. Por isso que eu tô só esperando ir 
pra outra cozinha que é pra apresentar uma linha nova, assim, só 
de produtos crus. 
 

 Dessa maneira, deduz-se que as mudanças na vida de Nathalia Soares não 

podem ser deduzidas das evoluções do seu contexto laboral. Para ela, ser chef e 

dona de um empreendimento cujo modelo de negócio se baseia na economia da 

Internet inclui pensar, escrever seus posts, agir e gerenciar a administração da 

empresa, e lidar com as leis que incidem sobre os negócios no ramo alimentício, 

além, obviamente, de cozinhar e gerir a infidelidade do meio, representada pelo 
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espaço físico para eletrodomésticos, equipamentos e acessórios de cozinha. Esse é 

o motivo pelo qual a chef ainda não havia operacionalizado as mencionadas 

mudanças no cardápio. A dimensão jurídica, uma das normas antecedentes que 

exerce fortes coerções sobre a atividade de trabalho de profissionais da cozinha, 

aparece na entrevista em diversos momentos. Um destes mostra-se significativo, por 

demonstrar claramente um impacto direto no uso que a cozinheira faz de si e 

atravessar seu debate de valores: 

  

Eu tô com uma cozinha pronta, eu só tô esperando sair a blitz pra 
poder ir pra lá porque eles tão enrolando desde fevereiro: já era pra 
eu ter ido pra lá faz muito tempo, só que sem o alvará é perigoso ir 
pra lá. Porque se vai vigilância, se vai alguém confiscar, eu tô muda, 
sabe? (...) O plano inicial era ser uma cozinha industrial, mas como 
eu voltei com a ideia de querer estudar fora, eu não quis gastar tanto 
dinheiro como ela agora. Eu deixei ela como uma cozinha normal, 
mas vai ser só minha, onde eu vou poder dedicar muito mais tempo 
pra fazer minhas coisas porque eu vou ter mais equipamento e 
quando eu voltar, porque eu vou pra Itália estudar, aí sim eu quero 
abrir empresa e tudo certinho igual eu comentei antes. 

  

 É importante ressaltar que este enunciado foi proferido logo após o 

depoimento sobre o desejo de Nathalia Soares de incluir uma linha de alimentos 

crudívoros no cardápio. A partir desse dado, é possível inferir que a legislação da 

vigilância sanitária brasileira atua como uma forte coerção, uma norma antecedente 

que pauta o trabalho da chef tanto como cozinheira, quanto como blogueira, uma 

vez que ela depende de um alvará para a inclusão de uma nova linha de produtos 

em seu blog e até mesmo na divulgação de uma gama maior de receitas entre os 

seus posts. Ademais, a questão das dramáticas emerge da decisão de não investir 

em uma cozinha industrial até o fim do mencionado curso no exterior, que a 

franqueará saberes instituídos – e mesmo investidos, dado o teor das aulas de um 

curso de gastronomia – capazes de granjear habilidades que a tornem “um monstro 

da confeitaria”74. Por meio do jargão /monstro/, pode-se compreender que Nathalia 

Soares aspira ser uma confeiteira renomada e reconhecida por suas competências 

técnicas. Isso significa que, para a chef, a técnica a ser aprendida no exterior não 

representa “só aplicação da ciência. Ela obedece uma intenção: transformar o meio 

em função de si” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 86). Nesse sentido, o ambiente 

técnico mostra-se intrinsecamente ligado e, por vezes, subjugado ao ambiente 

                                                 
74 Na fala da atora social: “Quando eu voltar da Itália, eu vou ser um monstro da confeitaria. É o que 
eu quero”. 
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humano e cultural, o que faz emergir indícios da infidelidade do meio e das 

microgestões realizadas cotidianamente pela chef durante a labuta.  

 Ademais, o desejo de ser socialmente valorizada também deixa entrever a 

presença do Outro em sua fala. Existe um já-dito representado por muitos discursos 

que circulam sobre a gastronomia, um meio preponderantemente dominado por 

homens que trabalham com diversos ingredientes de origem animal. A esse 

respeito, Adam (2020, p. 242) afirma que “uma parte integrante da mulher autônoma 

pode ser o vegetarianismo, que, declarando-se ou não uma rebelião contra as 

estruturas masculinas, é uma rebelião contra a cultura dominante”. A renormalização 

de um plano inicial – o da cozinha industrial – em nome de uma viagem de estudos 

poderá ser capaz de trazer ainda mais autonomia à cozinheira, que por meio de seu 

métier poderá lograr uma posição de autoridade em relação a outros cozinheiros.   

 Não se pode, entretanto, perder de vista o objeto desencadeador do presente 

estudo em detrimento da atividade de trabalho maior da atora social. Por isso, fez-se 

necessário questioná-la sobre o significado do blog e, posteriormente, do site 

Chubby Vegan, pergunta que desencadeou a seguinte resposta: 

  

Hoje em dia eu sobrevivo do site, das encomendas que eu retiro a 
partir do site. Então ele é basicamente tudo o que eu tenho! É o 
projeto da minha vida, por assim dizer. É a minha empresa… Eu 
ainda não abri empresa porque eu pretendo sair do Brasil pra 
estudar, mas quando eu voltar eu quero abrir empresa, tudo certinho, 
ter uma cozinha bem legal com… como fala?… com empregados e 
quem sabe algum dia uma lojinha, assim. Eu não pretendo, por 
enquanto e nem daqui a algum tempo ter restaurante ou coisa assim. 
É só uma lojinha porque eu gosto de… é… poder lidar com um 
público, mas não servindo. Eu gosto que eles venham comprar as 
coisas e preparem nas casas deles, finalize na casa dele. Eu acho 
melhor assim. E restaurante também é muito burocrático, dá muito 
trabalho e por enquanto eu não tenho nem fundo pra fazer algo 
assim. 

 

 Em seu enunciado, Nathalia Soares deixa emergir, por meio de declarações 

como “ele é basicamente tudo que eu tenho”, a centralidade do trabalho em sua 

vida. Ora, ao partir da premissa de que o trabalho é uma atividade socialmente 

construída a partir da qual a chef gera a renda que lhe permite uma sobrevivência 

autônoma, é possível concluir que o blog e sua transformação em um site, por um 

lado, são representativos no que diz respeito à transformação de uma relação com o 

mundo em que a jovem estava sob a tutela de adultos, ou seja, seus pais, com 

quem ela era obrigada a, de algum modo, negociar suas decisões. Por outro lado, o 
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acesso ao mundo do trabalho coloca novamente essas negociações e relações de 

dependência, mesmo que em relação a outros núcleos de organização social, como 

o governo, de onde provê as leis reguladoras do empreendedorismo em geral.  

 As burocracias inerentes às leis, por sua vez, ressurgem nessa fala e 

parecem ser um dos elementos que influenciaram a decisão da adesão a um modelo 

de negócios baseados na internet. Contando com mecanismos mais maleáveis e 

parcialmente customizáveis, Nathalia Soares procura “criar para si modos de 

dominar os meios, de modelar um pouco esses meios, enfim de humanizá-los 

parcialmente” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 86). Ela o faz por meio das cenas 

genéricas que emergem do blog e do site como um todo. A articulação que se 

desenvolve para produzir cada post do blog – ou mesmo cada página do site – 

atravessa-o e o anima como um todo. Essa relação dialética entre as atividades 

como chef e as como blogueira manifestada no chubbyvegan.net também fica 

evidente ante à interpelação sobre a observação a respeito do uso de imagens de 

sua autoria, observada na página de apresentação de si. A esse respeito, a chef 

desenvolve a seguinte argumentação:  

 

Eu sempre acabo achando alguma coisa, né? (...) Quando eu uso 
alguma coisa de referência de receita de outro lugar eu costu… eu 
costumo, não, eu cito de onde vem a referência (...). Pelo menos eu 
dou uma fonte, porque eu acho muito chato roubar o trabalho dos 
outros. Porque já aconteceu muito comigo. (...) As vezes dá uma 
impressão de que as pessoas não tão nem aí pro seu trabalho, 
porque é coisa que dá um trabalho pra desenvolver, pensar, 
fotografar, editar… É bastante coisa que envolve. 

 

Ao discutir os fatores envolvidos no uso das imagens publicadas em seu blog, 

Nathalia Soares traz à tona algo do se origina no modo degerenciaras dramáticas do 

uso de si. Ao ser questionada sobre a edição das fotos publicadas, a chef enfatiza 

sua preocupação em fazer uma microgestão de dois elementos que surgem na lida 

com o ambiente técnico e humano do trabalho: a opção por não modificar muito as 

imagens e assim “falsear” alimentos e a necessidade de publicar fotos que 

despertem o apetite dos leitores. Este foi um fator determinante para a troca de um 

equipamento fotográfico amador por um profissional, o que reflete uma necessidade 

de valorização e profissionalização do seu modelo de negócio. Além disso, é sabido 

que são comuns práticas como edição de imagens ou mesmo utilização de mock-

ups – a saber, modelos em tamanho real alimentos – é uma constante na fotografia 
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publicitária, recurso do qual a chef assegura não lançar mão em nome de seus 

próprios valores, conforme é possível observar no depoimento a seguir (grifos 

nossos).  

 

Entrevistadora: Ah, então você edita a imagem da comida? 
NS: Não, eu não super edito ela. (...) Eu não gosto de mudar 
demais porque aí também acaba meio que falsificando o 
produto, sabe? Eu não gosto de tirar o que ele é, só é questão de 
deixar a cor mais bonita (...). É que assim: quando eu comecei, eu 
usava uma CyberShot75 e aí as fotos ficam mais ou menos. E aí esse 
meu ex que trabalhava no meio de blogs, ele tinha uma câmera 
profissional e às vezes a gente tirava algumas fotos pro blog. E 
ficava lindo, então… é que eu não lembro quanto tempo faz, mas eu 
coloquei como meta comprar uma câmera pelo menos semi-
profissional. E hoje em dia eu tenho uma câmera que é a que eu 
uso pra tirar as fotos.  
E: Então você se dedica mesmo a essa parte durante a edição do teu 
blog? 
NS: Sim, (...) uma das leis – vamos dizer – que eu tenho é que a 
comida não pode ser só legal, ela tem que ser bonita, ela tem 
que atrair a pessoa! (...) Elas têm que comer com os olhos de 
qualquer jeito, seja na frente dela, seja na foto, na frente no 
computador, sabe? (...) 
E: E daí como você tá sozinha, acho que nem sempre dá pra você 
tirar fotos do processo de preparação da receita, né?  
Isso. Tanto é que quando eu quero fazer uma coisa muito 
específica, eu espero minha mãe chegar em casa ou ter alguém 
comigo e peço pra pessoa me ajudar a tirar foto ou filmar, 
porque as vezes eu posto, no Instagram, alguns filmezinhos 
gordos, porque é legal, também, as pessoas começarem a 
entender melhor como é que é o seu trabalho, pra elas verem 
como é que você faz. Só que como eu trabalho sozinha é mais 
difícil. Por isso que não é sempre que tem fotos ou vídeos super 
detalhados do que eu faço. Mas quando eu consigo, faço.  

 

Além disso, itens lexicais como /leis/, utilizados pela blogueira ao justificar seu 

cuidado com o tratamento das imagens publicadas em seu blog, remetem à ideia de 

estabelecimento de prescrições. Trata-se de um trabalho de auto-prescrição, no qual 

é preciso lidar não apenas com seus valores, mas também com os modos de segui-

los ou renormalizá-los. Vale lembrar que a prescrição de fazer imagens que 

despertem os sentidos dos leitores de seu blog não parece ser algo recorrente entre 

outros blogs ou sites similares ao seu. Nathalia Soares parece optar por tomar de 

empréstimo essa prática para ter um diferencial, termo que remete à ideia de 

competitividade inerente ao campo empresarial.  

Outro ponto que merece ser pormenorizado é o desejo por parte da chef de 

tornar público e compreensível o real de sua atividade, especialmente quando se 

                                                 
75 Câmera digital amadora muito popular no início dos anos 2000.  
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trata de alguma receita mais elaborada. Ao trazer a maneira como prepara seus 

alimentos para o centro da atividade, Nathalia Soares aproxima-se, sem sabê-lo, da 

auto-confrontação simples, uma vez que é possível observar semelhanças entre a 

elaboração dos vídeos de curta duração76  e as fases relativas à do dispositivo 

metodológico da ergonomia da atividade. Declarações como “é legal, também, as 

pessoas entenderem como é que é o seu trabalho” descortinam uma necessidade 

de dar visibilidade a viveres no trabalho, de modo a “organizar o diálogo entre 

discursos e atividades pertencentes a esferas disjuntas, tendo em vista a construção 

conjunta de conhecimento sobre a atividade desenvolvida” (HARRISON; SOUZA-E-

SILVA, 2009, p. 6). Essa também é a maneira pela qual a atora social, por meio de 

posts em suas mídias sociais 77 , procura formar um corpo de conhecimentos 

partilhados sobre a culinária vegana, o que equivale à primeira fase da 

autoconfrontação simples.  

A elaboração dos vídeos em si, por sua vez, equivale à segunda fase, 

composta por “dois momentos: a filmagem da atividade propriamente dita e a edição 

do filme, convenientemente recortado” (idem, p. 7) com o intuito de registrar o mais 

fielmente possível o cotidiano do trabalho. De mais a mais, podemos atribuir a esses 

pequenos vídeos o mesmo sistema de restrições semânticas próprias a um discurso. 

Por mais que não estejam publicados, esses vídeos estão referenciados nele. 

Assim, o leitor pode ser levado a entrar em contato com outro site – inscrito na 

estratégia de comunicação da empresa Chubby Vegan – e assistir a outro tipo de 

texto imagético, associado a uma cena genérica que atribui papéis aos atores 

sociais envolvidos, prescreve o lugar e o momento adequados, os mídiuns e a 

superestrutura textual, eventuais atividades linguageiras que se engendram em seu 

interior. Trata-se de estender “a reflexão para as condições de enunciação e para a 

dinâmica institucional que o discurso pressupõe” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 137), 

ainda que para produções de ordem não linguística.  

Uma última observação que se pode fazer acerca dos vídeos em questão é 

que eles também servem para a construção do ethos normalmente projetado por 

chefs do sexo masculino. Para Possenti (2013, p. 539), “os apresentadores de 

programas de culinária projetam em geral um ethos bem característico: (...), 

                                                 
76  Até o momento de conclusão da presente dissertação, a mídia social Instagram permitia a 
postagem de vídeos com duração entre três e trinta segundos.  
77 Os vídeos postados na conta do Instagram de Chubby Vegan são referenciados tanto no blog 
quanto em outras mídias sociais. 
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deslocam-se (...) agilmente, amassam, misturam e enfornam ingredientes”, 

características que podem ser também observadas nos vídeos de Nathalia Soares.  

Voltando para a análise do blog em si, para depreender novos dados sobre as 

atividades laborais a ele relacionadas, foi necessário resgatar um pouco do histórico 

do seu processo profissionalização. Assim, perguntou-se se o fluxo de encomendas 

para a chef sempre adveio, majoritariamente, do blog. A resposta foi afirmativa, mas 

também apontou para a rede social Facebook como um dos grandes canais de 

venda. Nessa trilha, foi possível perguntar sobre sua rotina laboral, narrada a seguir.  

NS: Ah, na rotina do meu dia faz parte parar ali na frente do 
Facebook pelo menos uma meia hora, uma hora só pra poder 
agendar post, escrever algum texto, ou coisa assim. Ou pra deixar lá. 
Normalmente eu agendo duas de manhã pra não me preocupar 
durante o dia, sabe? Pra não rolar de eu estar fazendo um bolo e aí 
“Nossa, eu preciso postar no Facebook!”, aí eu já deixo tudo 
agendadinho. E daí também tem tipo… uma hora, ou duas, 
dependendo da quantidade de email e mensagens que eu tenho pra 
responder.  
E: E no blog em si, você tem esse tipo de rotina, também? 
O blog menos. Antigamente eu postava todo dia, que era quando 
eu tinha mais tempo pra me dedicar. Agora como eu tenho 
menos tempo, eu tento me dedicar pelo menos uma vez por 
semana - uma hora, duas horas - pra escrever um post, alguma 
informação nova… Não é sempre que dá, mas eu tento fazer pelo 
menos uma vez por semana.  
 

 Pelo depoimento, fica evidente que, para além da blogagem, a administração 

de outras redes sociais incorpora-se às atividades laborais da profissional. Trata-se 

de uma tendência aventada inclusive na entrevista com Tarcízio Silva, que assinalou 

o deslocamento no eixo de difusão das informações e da formação de redes de 

contatos profissionais por meio de uma rede social pautada em conteúdos mais 

dissemináveis via Facebook. O blog profissional, por sua vez, ganha um novo caráter 

mais voltado à disseminação de textos mais elaborados e com maior tendência à 

estabilidade, como as receitas e informações sobre veganismo. Além disso, 

percebe-se que o volume das atividades de trabalho a serem realizadas no ambiente 

laboral correspondente ao emprego – no caso da chef, fruto de auto-emprego – 

pode crescer exponencialmente, em função de eventuais jobs, ou melhor, do volume 

de encomendas. Isso afeta diretamente a frequência de atualização do blog 

profissional, uma vez que a chef nem sempre encontra tempo para produzir textos. 

Esse fenômeno também traz à baila uma característica marcante do mundo do 

trabalho contemporâneo já discutida no capítulo 1: o modelo de flexibilização do 

capital abrindo espaço para uma categoria laboral pautada em blocos curtos de 
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trabalho, com interferência externa mínima e crescimento da prestação de serviços.  

 Nesse sentido, o novo deslizamento midialógico sofrido pelo Chubby Vegan, 

transformado em site, parece ter uma relação direta com esse fenômeno: o 

crescimento na demanda por produtos e informações sobre o estilo de vida vegano 

levaram a chef a reconfigurar o sítio online, de modo a facilitar a navegação e 

melhorar a categorização dos conteúdos ali publicados. Trata-se de um recurso que, 

para além da utilização de tags e utilização de palavras-chave ou técnicas 

relacionadas ao SEO – que além de contribuírem para um bom posicionamento do 

site em motores de busca, tornam as buscas internas dentro do blog profissional 

mais eficientes – serve à lida com a infidelidade do meio, operando a favor da 

estabilização de textos publicados na internet. Além disso, ao analisarmos a 

dimensão humana e enigmática do trabalho da chef, podemos associar tal mudança 

também a um amadurecimento profissional, alicerçado especialmente por saberes 

investidos e por sua sinergia com os saberes instituídos. Essa transformação, 

todavia, não parece ter gerado grande impacto nas atividades laborais como 

blogueira, como podemos observar a partir do seguinte depoimento (grifos nossos): 

  

E: E mudou bastante, agora que você tem um site, essa rotina? 
Não muito, na verdade. É que eu ainda tô organizando o site, 
porque tem muita coisa fora do lugar, ainda. Então quando eu 
tenho um tempinho livre, aí eu fico quanto tempo for possível pra… 
pra poder… é… finalizar esses detalhes que tão faltando Porque eu 
comecei 4 anos atrás e eu não tinha base – assim – nenhuma do que 
eu tava fazendo. E hoje em dia eu olho as receitas e eu sei o que tá 
acontecendo, (...) então eu quero tentar mostrar pro leitor que… o 
que que é realmente aquela receita, não só… “Ah! Creme de tofu! 
Êêê!!” Não! Isso aqui é um creme de tofu que você pode usar pra 
fazer isso, isso e isso; e a partir disso você pode fazer uma nova 
receita… Entendeu? É uma coisa muito mais detalhada que eu quero 
tentar passar agora. Pras pessoas terem mais acesso a mais 
informação sempre. 

 

O caráter vivo e dinâmico do trabalho, evidenciado por este depoimento, 

surge a partir do uso de si em suas experiências profissionais e acadêmicas. 

Nathalia Soares busca compartilhar alguns deles, de modo que seus leitores 

possam ter alguma melhora em termos de qualidade de vida por meio da 

alimentação. Ao longo da entrevista, foi revelado que muitos desses conhecimentos 

foram adquiridos em duas modalidades diferentes de empregos na área de 

gastronomia: um emprego como técnica na Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN) e como cozinheira em um restaurante vegano. Como gerente de uma UAN, 
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Nathalia Soares aprendeu a lidar com compras, elaboração de menu, gestão de 

custos, além de modos de relacionar-se com funcionários e clientes. Como 

cozinheira, ela aprendeu mais sobre a importância da utilização de ingredientes de 

boa qualidade e procedência tanto para a elaboração de um bom prato como para a 

sua precificação. Nesse sentido, o debate de valores da profissional fica marcado 

por sua tomada de posição sobre a relação entre custo de elaboração e 

determinação do preço final repassado ao consumidor: 

 

Agora as pessoas tão ficando mais sérias. (...) Porque antes a ideia 
era “eu sou vegan e eu quero fazer uma coisa legal. Vou abrir um 
restaurante, vou abrir uma lojinha, sei lá… vou começar alguma 
coisa”. Só que as pessoas, elas simplesmente reproduziam a receita. 
Elas não iam lá pesquisar como deixar aquilo melhor… sei lá… 
comprar boas embalagens, bons ingredientes (...) E tem muita gente 
que faz isso hoje em dia e eu acho isso péssimo porque eu já vi 
gente vendendo coisa muito cara com uma qualidade muito 
baixa, assim… E eu acho que os meus produtos, eles tão num 
preço médio. Tem muita gente que fala até que é barato. Eu acho 
que tá bom assim, o valor.  

 

A questão da precificação, mencionada espontaneamente, pode ser analisada 

sob a perspectiva da estratégia de valorização do ethos. Trata-se de um enunciado 

que relaciona a chef vegana a um exemplo vivo de conduta, de modo que se ela 

depuser contra suas noções de justiça, sua voz poderá perder a força. Tendo em 

vista os posicionamentos ideológicos implicados pelo veganismo, é essencial que os 

produtos sejam preparados com ingredientes menos industrializados possível e 

preferencialmente de modo a não resultar naquilo que Adam (2010) chama de 

estrutura do “referente ausente”, que provoca uma opressão superposta, uma vez 

que torna ausentes determinados sujeitos, objetificando-os. Sendo assim, a 

utilização de ingredientes escolhidos sem o devido cuidado denota uma falta de 

cuidado com o estilo de vida e a ideologia em que Nathalia Soares se engaja. Impor 

altos preços, por sua vez, pode remeter à ganância, responsável pelas relações de 

dominação que culminam na referida estrutura do referente ausente.   

Outra operação básica para a construção do ethos da blogueira se opera 

nesse fragmento: a radicalização (MOTTA, 2008). Dentre as referências para esse 

mundo discursivo, não se pode correr o risco de trabalhar de maneira “péssima”, 

cobrando muito por produtos “de qualidade baixa”. Nathalia Soares vive em um 

mundo regido por ideologias bem definidas, regido por dramáticas mais orientadas 

para o polo do político, ainda que se deixe perpassar pelo polo orientado para 
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valores do mercado. Sendo assim, a inflação de preços e elaboração de pratos a 

partir de produtos quaisquer podem acarretar uma mácula em sua imagem e vida 

profissional. Isso a leva a justificar seus preços, comparando-os aos de 

concorrentes, embora não o faça em seu blog profissional reflexivo, por uma 

questão de adequação ao estatuto de parceiros legítimos e à finalidade reconhecida 

inerentes ao GD que emerge de seus textos. É o que se pode depreender do 

seguinte depoimento, que se deu logo após a avaliação sobre à honestidade nos 

valores cobrados pela chef: 

 

(...) Muita gente não sabe dessas coisas. E eu também não vou 
ficar falando que “ah, eu uso nananananam” porque as vezes as 
pessoas nem sabem o que que é. Por exemplo: eu uso farinha de 
funghi porcini que é um tipo de cogumelo que só tem na Itália pra dar 
sabor na massa dos salgados que eu faço… E é um produto 
importado da Itália, sabe? Não é barato. E as pessoas… bom, se eu 
virar e falar isso, as pessoas vão dizer “que que é isso? Não conheço. 
Onde compra? Onde tem? Que que é? É vegan?”, sabe?  

 

A suposta esquiva aos questionamentos parece dar-se tão somente com o 

intuito de assegurar a eficiência da comunicação por meio do blog. O objetivo do 

blog profissional já está posto e, para garantir um comportamento adequado entre 

enunciador e coenunciador, certos detalhes, que podem ocasionar eventuais 

digressões desnecessárias, devem ser suprimidos. No contexto da entrevista, 

contudo, tais elementos inerentes ao viver no trabalho são trazidos a luz devido uma 

das dimensões da relação linguagem e trabalho. O contexto de uma entrevista que 

procurava circunscrever a atividade, o reconhecimento de sua dimensão humana e 

as competências da entrevistada, aliado a todas as precauções tomadas pela duas 

partes envolvidas pode ter criado um ambiente favorável à tentativa de verbalização 

do trabalho. Essa dimensão deontológica da entrevista é essencial, inclusive, para 

justificar o fato de que, em determinados momentos, as atividades relacionadas à 

gastronomia ou mesmo à gestão do negócio mostram-se mais presentes que as 

relacionadas ao blog profissional em si, que assume um papel de meio técnico 

necessário ao engendramento de uma atividade principal, estando intimamente 

imbricado a ela. O chubbyvegan.net faz parte de um modelo de negócio dentro do 

métier da gastronomia. Este, segundo a blogueira, era visto com bons olhos pelos 

chefs com quem tinha contato durante seu curso de graduação, especialmente por 

seu caráter inovador dentro do segmento.   
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A maioria dos chefs da faculdade, que é o que eu tenho de 
referência, achava o projeto interessante, achavam que era uma 
coisa legal, diferente, que alguém tinha que fazer porque ninguém 
faz, ninguém se interessa nessa área e muitos deles elogiavam 
porque falavam que era uma coisa diferente do comum e o resultado 
era legal.  
 

O elogio à criatividade na concepção do Chubby Vegan também traz a tona 

valores inerentes à sociedade de mercado num contexto de capitalismo flexível, uma 

vez que remete à ideia de inovação como um atributo altamente valorizado. Esses 

valores atravessaram, inclusive, sua formação acadêmica, como fica claro em 

determinado momento da entrevista. Nela, Nathalia Soares comenta que as 

faculdades de gastronomia em São Paulo voltam-se mais para a gestão de um 

negócio, em detrimento da pesquisa por ingredientes e montagem de pratos 

contemporâneos, como ocorre em locais cuja economia é mais pautada pelo 

turismo. Caso o profissional prefira trabalhar efetivamente na cozinha, será 

necessário procurar uma especialização, de modo a garantir individualmente a 

gestão de sua empregabilidade sem renunciar a seus anseios pessoais.  

Trata-se da dimensão cultural que permeiam o mundo trabalho tanto em suas 

micro quanto macrogestões por meio de normas antecedentes. Para aqueles que 

desejam especializar-se em cozinha vegana, as coerções parecem ser ainda 

maiores. Segundo a atora social, o Brasil carece de escolas ou até mesmo cursos 

livres especializados na dieta, além de não dispor de muitos ingredientes comuns 

em outras regiões do mundo, como EUA e Europa. Dessa maneira, para gerir essa 

infidelidade do meio, a chef viu-se, desde muito cedo, obrigada a renormalizar 

receitas e até mesmo técnicas de cocção de carnes, de modo a obter os 

conhecimentos necessários a elaborar pratos vegetarianos com os sabores e as 

texturas desejadas. Por essa trilha, a atora social faz questão de mencionar que foi 

aprovada com louvor na disciplina de Carnes e Aves e que a lida com ingredientes 

de origem animal, por mais desagradável que tenha sido, a franqueou uma série de 

conhecimentos necessários a seu amadurecimento profissional. Assim, mais uma 

vez é possível observar a sinergia de saberes investidos e instituídos, a dimensão 

humana e pessoal do trabalho e as renormalizações que emergem da atividade 

laboral de Nathalia Soares. Além disso, por meio de pontos de deriva em seus 
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enunciados acerca do blog propriamente dito, podemos depreender que se trata de 

um blog profissional reflexivo interno, segundo a classificação de Primo.  

Por fim, é importante retomar ambas as análises e compará-las, de modo a 

obter insumos necessários ao cumprimento dos objetivos de pesquisa propostos. 

Esta contraposição será empreendida a seguir.  

 

5.3. BLOGS RELACIONADOS: PARA ALÉM DE BLOGUEIROS PROFISSIONAIS, 

PROFISSIONAIS BLOGUEIROS 

Ao comparar as análises das duas entrevistas, pode-se observar que as 

motivações que levam Nathalia Soares e Tarcízio Silva a manter seus blogs 

profissionais são diferentes. Para a chef de cozinha, a inserção do blog no rol das 

atividades de trabalho não é uma questão de gestão da empregabilidade atrelada à 

aquisição de capital social. Ela tampouco procura refletir sobre suas atividades de 

trabalho para gerar insumos para o aprimoramento de suas próprias competências, 

como faz o profissional de métricas. Diferentemente da hipótese de pesquisa 

aventada, o chubbyvegan.net é uma ferramenta de trabalho que permite projetar na 

cena social a colocação da cozinheira. Trata-se, pois de uma modalidade de um sítio 

online em que ela pode projetar socialmente o que tem de mais íntimo dentro de si, 

por meio de informações e receitas. Conforme aventado anteriormente, até mesmo a 

transformação do blog profissional em um site que o contém, reflete seu 

amadurecimento como cozinheira e empreendedora.  

O íntimo entrelaçamento entre a gastronomia, a blogagem e a vida pessoal de 

Nathalia Soares também podem explicar a assimetria entre as entrevistas: enquanto 

aspectos discursivos relacionados ao gênero discursivo blog profissional parecem 

emergir com mais facilidade da entrevista com Tarcízio Silva, as noções advindas da 

abordagem ergológica são mais evidentes na entrevista com a chef vegana. Do 

ponto de vista da AD, esse fenômeno pode estar relacionado tanto ao estatuto de 

parceiros legítimos quanto pelas estratégias de construção dos ethés de cada um 

dos atores sociais. Isso porque a atora social procura construir um ethos jovem, 

urbano, descontraído e idealista enquanto o segundo, quer mostrar-se um 

profissional versátil que fala em pé de igualdade com um outro pesquisador 

acadêmico, que por sua vez, também possui saberes investidos na área de métricas 

e monitoramento. Isso pode igualmente explicar o fato de que muito mais dados 

acerca do blog em si emergiram da entrevista de Tarcízio Silva. Ele pode ter 
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apresentado uma preocupação maior em fornecer informações potencialmente úteis 

ao recorte da pesquisa. Nathalia Soares, por sua vez, procurou ser objetiva no que 

dizia respeito ao blog, porém, por relacionar-se ideologicamente com sua profissão, 

a culinária, muitas vezes procurou ater-se a ela, especialmente depois da inversão 

de turnos, na qual procurou saber um pouco mais sobre a abordagem ergológica e 

sua maneira de debruçar-se sobre a atividade de trabalho.  

Voltando à hipótese de pesquisa aventada em princípio, é importante 

observar que, de um modo geral, ambas as entrevistas mostram profissionais 

empregáveis e seguros de suas competências. Ambos estão inseridos em um 

contexto sócio-histórico perpassado por mudanças rápidas e intensas, inerentes à 

exacerbação do capitalismo flexível. Além disso, estão expostos à intensa circulação 

de discursos mercadológicos, à popularização e constante evolução das tecnologias, 

além de a uma cultura de compartilhamento e circulação de informações por meio 

da internet, especialmente das mídias sociais.  

Dessa maneira, os dois atores sociais utilizam seus blogs como um 

instrumento para compartilhar informações capazes de trazer benefícios tanto para 

si quanto para seus leitores, em uma relação benéfica, e que tenciona os discursos 

relativos aos valores de mercado e àqueles relacionados ao bem comum na 

contemporaneidade. Esse tencionamento se opera sob a égide das dramáticas e 

dos debates dos valores de Tarcízio Silva e de Nathalia Soares, o que revela que o 

blog profissional, em ambos casos, é uma plataforma capaz de expor o caráter 

enigmático do trabalho. Desse modo, pode-se dizer que ele assume ao mesmo 

tempo o caráter de trama e de urdidura. Pôde-se também observar a impossibilidade 

de postular a independência entre vida pessoal e vida profissional: é um todo 

indissociável cujas partes se comunicam de maneira contínua e permanente, por 

mais que os ethés pretendidos pelos atores sociais procurem separar o trabalho de 

outros setores do viver.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base na articulação da perspectiva enunciativo-discursiva e nos estudos 

ergológicos, o presente estudo ancorou-se nos conceitos de gênero do discurso, 

ethos, renormalizações e dramáticas do uso de si a fim de depreender o 

deslizamento midialógico sofrido pelos blogs no que tange ao mundo do trabalho e 

às motivações que levam profissionais a incluir a blogagem no rol de suas atividades 

laborais.  

 Para alcançar este objetivo, apresentou-se em um primeiro momento o 

contexto sócio-histórico de intensificação do capitalismo flexível, bem como algumas 

de suas consequências, entre elas, os constantes estímulos midiáticos e 

governamentais à iniciativa individual, a articulação de discursos como o da 

empregabilidade, possíveis causadores do deslizamento midialógico. Esses foram 

elementos cruciais para o início de um processo de historicização da blogosfera 

profissional, estudada a partir da relação linguagem e trabalho, descortinada por 

meio de discursos que circulavam em seu interior no início dos anos 2000.  

 Postas essas considerações, fez-se necessário explicitar o recorte teórico-

metodológico mobilizado pelo estudo. A articulação entre a análise do discurso e a 

ergologia deu-se, respectivamente, por meio de determinados aspectos relativos à 

teoria clássica de gêneros do discurso, bem como seus critérios de êxito e a questão 

das renormalizações e do uso de si. Por meio das articulações teórico-

metodológicas, tentou-se mostrar que, assim como toda atividade laboral é 

perpassada por uma série de normas antecedentes, as atividades linguageiras 

também demandam normalizações. Nessa trilha, observamos que, a exemplo do 

que acontece com a atividade de trabalho, a linguagem em uso também pode 

implicar transgressões, ou seja, renormalizações advindas de um debate de valores 

que remonta aquilo que há de mais íntimo e pessoal nos atores sociais e se projeta 

socialmente. Para não perder de vista o objeto de análise, isto é, os blogs 

profissionais, foi necessário recorrer às categorizações de Primo (2008), que em 

seus estudos mapeou dezesseis subgêneros de blogs profissionais, dos quais 

quatro foram amplamente abordados na presente pesquisa.  

 Uma análise dos índices de posts contraposta a um estudo discursivo e 

ergológico mais pormenorizado de um post tanto do tarciziosilva.com.br quanto do 
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chubbyvegan.net foi capaz de colocar à prova a tanto a teoria clássica de gêneros 

do discurso, quanto as observações de Primo (2008), confrontando os limites e 

abrindo espaço para uma fecunda discussão acerca da comunicação digital.  

 No que tange à teoria de gêneros discursivos, foi possível observar que, para 

além de características inerentes ao hipergênero blog, podem existir traços do 

gênero conversacional exercendo influências sobre o GD blog profissional, o que 

renormaliza critérios de êxito como a organização textual. Isso porque, para além da 

utilização de construções frasais, jargões, locuções verbais ou mesmo de recursos 

não verbais que ajudam na construção de sentido, existe uma pulsão de vida 

transgressora por excelência, que tende a misturar e entrelaçar diferentes maneiras 

de se comunicar. Além disso, também é possível observar um efetivo tensionamento 

de critérios de êxito como lugar e momento legítimos, ocasionado pelas intensas 

mudanças tecnológicas que culminaram na popularização de dispositivos de leitura 

móveis, como tablets e smartphones, que abrem espaço para um leitor em 

movimento, com atenção plurifocalizada e passível de interromper a leitora a 

qualquer momento.  

 Em relação às classificações postuladas por Primo (2008), pode-se ver que 

estas transitam entre eixos relativos principalmente a critérios de êxito como 

finalidade reconhecida e estatuto dos parceiros legítimos. Ainda assim, após a 

análise do corpus, ficou evidente que mais de um subgênero pode coexistir em um 

mesmo blog profissional, mais uma característica do hipergênero blog que emerge 

do confronto entre teoria e dados. Outrossim, não se pode preterir a observação das 

dramáticas e dos debates de valores que emergem dos blogs, seja por meio do texto 

ou dos ethés pretendidos manifestados nas páginas de apresentação de si. Além de 

permearem o engendramento das atividades em si, elas foram aventadas como 

responsáveis por fazer emergir as motivações dos atores sociais para a manutenção 

de seus blogs profissionais.  

 A hipótese inicial era a de que os discursos relacionados à empregabilidade 

entremeariam e emergiriam das entrevistas com os atores sociais, no entanto, este 

não é necessariamente o fator decisivo para que um profissional opte por manter um 

blog. Tarcízio Silva parece, sim, de algum modo atravessado por essa motivação, 

contudo, Nathalia Soares, não. Por um lado, o primeiro ator social é um profissional 

empregável e que utiliza seu blog para gerar capital social (o que influencia 

diretamente em sua empregabilidade), seja por meio de reflexões aprofundadas 
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acerca de seu métier, seja por meio da tessitura de uma rede de relações com 

outros profissionais tão renomados e respeitados quanto ele. Por outro lado, a chef 

vegana relaciona-se com seu blog da mesma maneira que um empreendedor 

relaciona-se com sua empresa. Muito de sua vida profissional se reflete na 

blogagem, mas da entrevista também emerge muito de seus gostos e ideologias 

presentes em seu blog, quiçá tanto quanto em sua cozinha.  

 No que diz respeito à reflexão acerca dos dispositivos metodológicos 

planejados, renormalizados e efetivamente utilizados, o processo de tentar antecipar 

o trabalho de pesquisa mostrou-se, obviamente, impossível e invivível. Da tentativa 

de recorrer à autoconfrontação à opção por empreender entrevistas baseadas em 

perguntas desencadeadoras, o contato próximo com os atores sociais mostrou-se 

extremamente frutífero. Sendo assim, por mais que seja necessário mobilizar 

conceitos de um arcabouço teórico-metodológico específico, é preciso ter em mente 

que eles não antecipam tudo. Mais que isso, é imprescindível reconhecer o caráter 

enigmático da atividade daquele que trabalha. Trata-se precisamente de tentar 

compreender o trabalho, o que certamente passa pela mobilização de conceitos 

teóricos, embora não se possa incorrer na pretensão de produzir o conhecimento 

sozinho, sem a ajuda dos atores sociais. Cabe, portanto, esclarecer que mesmo as 

entrevistas não almejaram a verbalização da criatividade e das microgestões 

produzidas no curso do trabalho. Isso porque “conseguir pô-las em palavras é algo 

que (...) implica lidar com conceitos, mesmo que se perceba depois que esses 

conceitos precisam ser (...) retrabalhados, passando pela atividade” (SCHWARTZ; 

DURRIVE, 2011, p. 137). Ora, a pesquisa estava lá para dar voz ao trabalhador que 

mantém um blog profissional e co-construir um conhecimento sobre a sua atividade 

de trabalho. A metodologia adotada propunha-se tão somente a criar e controlar as 

condições em que se dão as verbalizações. Isso porque falar sobre o trabalho não é 

uma atividade tão simples quanto possa parecer a olhos mais desatentos. Na 

análise de Faïta, “expressar-se por meio da linguagem é, ao mesmo tempo agir; é 

sobretudo agir sobre pessoas” (SCHWARTZ; DURRIVE, 2011, p. 165).  

 Sendo assim, o presente estudo conclui que o trabalho, mesmo aquele que 

parece ser engendrado individualmente e não possuir prescrições estruturadas, traz 

em si a presença do outro – seja ele o conjunto dos potenciais leitores do blog, seja 

ele os ambientes humano e cultural relacionados ao emprego formal – e deixa ver 

normas antecedentes em seus pontos de deriva. Dessa maneira, cabe aqui suscitar 
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uma possibilidade de reflexão sobre o caráter enigmático da blogagem profissional, 

engendrada por profissionais blogueiros, que produzem uma comunicação eficaz, 

fazendo, simultaneamente, uso da linguagem no, como e sobre o trabalho.  
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Anexos 

1. TRANSCRIÇÃO DA CONVERSA COM TARCÍZIO SILVA, OCORRIDA EM 24 
DE AGOSTO DE 2014 

Você poderia descrever sua trajetória e como o blog se insere nela? 

 

O blog pra mim, na verdade, foi essa coisa de... tanto gerar visibilidade... Que isso, 

na verdade, veio depois. Eu comecei a perceber que essa visibilidade gerada poderia me 

trazer determinados tipos de valores, que poderiam ser transformados em valores 

profissionais, em valores... valores financeiros e... a coisa de ser uma espécie de... registro, 

ou diário – pra usar a raiz do termo – do que eu estou fazendo, do que eu estou estudando. 

Então os blogs que eu dei algum tipo de destaque na minha vida, ou intensidade de uso e 

de engajamento com a escrita, foram os blogs profissionais. Antes desse blog que eu tenho 

agora...na verdade eu exportei as postagens pra esse blog de um blog que eu tinha da área 

de design editorial. 

 

Que foi onde você começou? 

 

Isso.  

Porque eu fiz um... quer dizer, eu não cheguei a trabalhar com design editorial, mas 

eu fiz meu TCC na área.  

 

Ah, entendi. 

 

E aí eu fiz um TCC que analisou a... a revista Fraude, que é uma revista laboratorial 

lá do Pet da FACOM e eu tentei aplicar o tema de design cambiante - que é um termo que o 

Rudinei Kopp, que é um pesquisador de design brasileiro, utiliza - na ideia de projeto 

editorial da revista. Porque a cada ano a revista mudava – mais por causa dos bolsistas que 

estavam em cada ano (porque isso variava muito, porque são aqueles bolsistas que 

produzem a revista) – do que exatamente... é... previsto. Então todo ano a revista mudava, 

mais tinha algumas espécies de referências permanentes. Algumas referências tanto 

temáticas quanto de design. Então eu cheguei a trabalhar na revista cinco e seis, que era 

um – não, quatro, cinco e seis – que eram revistas – seis! quatro, cinco e um pouquinho na 

seis – que eram revistas anuais... E eu decidi fazer um TCC sobre esse tema! Analisando a 

revista Fraude e propondo algumas espécies de direcionamentos. 

 

Entendi. Mas essa revista era uma revista pra pesquisador?  
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Não, era uma revista de... jornalismo cultural e focada em... é, na verdade mais 

jornalismo cultural. Durante um período esteve mais focada em cultura pop, só que à 

medida em que os alunos forammudandode perfil, ela também mudou um pouco de estilo. 

Por que em 2005 foi implementada a coisa das cotas na UFBA e isso mudou muito a cara 

da faculdade, inclusive dos bolsistas Pet. Então a partir do final de 2006 o estilo e as 

referencias foram mudando. Aí eu fui analisar e o meu TCC foi justamente sobre isso. 

Porque, na verdade, a minha graduação foi em produção cultural, só que eu não tinha o 

menor talento pra isso, e eu percebi isso no meio da minha graduação e tentei me aproximar 

de design editorial pra produzir revistas. Aí eu percebi que também não é a minha, que eu 

sou terrível em design e criação; e foi quando eu descobri o Observatório de Publicidade 

Digital que eu comecei a me aproximar dessa área. Mas eu descobri isso no final do curso, 

eu já estava trabalhando em design editorial e fazendo meu TCC sobre essa área. Então eu 

continuei fazendo o meu TCC nisso. E aí eu comecei a fazer um blog que se chamava 

Imagem, Papel e Fúria, que era um blog sobre... design, design editorial, revistas e arte. 

Então eu publicava sobre exposições que eu ia, eu publicava sobre artistas que eu 

consumia, publicava resenhas de livro na área de arte (porque eu estava participando um 

pouco de um grupo lá sobre fotografia e imagem) e resenhas de revistas que eram um 

pouco semelhantes à Fraude: que tinham autopublicação, às vezes revistas de 

universidades ou revistas de jornalismo cultural. Porque era uma espécie de meio de eu 

fazer esse mapeamento pra eu fazer meu TCC. Então a produção do TCC foi muito 

facilitada pelo blog e vice-versa. Por eu estar fazendo o TCC, isso me ajudava a fazer o 

blog. Só que esse blog coincidiu quando eu entrei como bolsista no Observatório de 

Publicidade Digital, que é uma iniciativa em parceria da UFBA e da Propeg, que é a maior 

agência de publicidade da Bahia, que é mais ou menos a 15a do país. E daí mais ou menos 

no final de... no início de 2008, esse laboratório foi implementado lá e você tem cinco 

bolsistas de graduação, um bolsista técnico e o professor Wilson Gomes, que é o professor 

mais reconhecido de lá, digamos assim, que tem um alto reconhecimento nas áreas de 

política, na época, cinema e um pouco em publicidade... e a ideia era pesquisar tendências 

sobre publicidade digital. Então enquanto eu estava trabalhando nesse Observatório, eu 

estava mantendo o blog; então eu comecei a pensar o blog também como uma espécie de 

produto de comunicação digital, e aí isso coincidiu com, do meu ponto de vista, a utilização 

mais intensa de mídias sociais... de forma mais intensa – tanto o blog quanto o Twitter – e 

eu comecei a montar uma espécie de rede de outros blogueiros e pessoas que liam meu 

blog a partir daí. Então eu comecei a montar uma espécie de audiência de pessoas que 

trabalham com design, que eram interessados em revistas e em arte, e algumas dessas 

pessoas que trabalhavam com comunicação. Então eu comecei a perceber que o blog 
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influenciava isso em mim, que eu tinha uma produção de materiais que eram lidos por 

outras pessoas, eu observava as métricas do blog e via... sei lá... num determinado mês eu 

tive 15 mil views no meu blog. Então isso significava que o que eu escrevia no meu blog 

poderia ter algum tipo de relevância pra algumas pessoas. Então eu comecei a escrever 

mais e isso me ajudou a ter uma desinibição em relação ao meu trabalho. E na medida em 

que eu fui migrando pra comunicação digital, por estar nesse observatório, que era um 

observatório de uma universidade de excelência, com um professor que cobrava excelência, 

eu comecei a produzir alguns tipos de materiais que também me ajudavam a produzir 

conteúdo para o blog. Isso coincidiu também com a criação de uma agência, a Paper Click, 

que foi uma agência que eu fundei com alguns sócios e a partir daí a gente começou a se 

projetar pra conseguir prospectar clientes a partir da produção de conteúdo. Então a gente 

produzia conteúdo com a marca e os sócios, de forma individual, tentavam produzir seus 

conteúdos e ganhavam algum tipo de projeção. Eu fazia isso com meu blog nas áreas de 

monitoramento, pesquisas digitais,o que era exatamente a minha expertise, que foi sendo 

criada ao longo do tempo e em parte por causa dos contatos, do networking e dos contatos 

que eu fiz por meio desse blog. E então a minha rede de contatos foi construída em torno 

desse blog. A partir desse blog eu conheci grupos de pessoas, por exemplo blogueiros da 

Bahia, que em 2008 e 2009 estavam bem articulados, porque essa foi uma espécie de era 

de ouro da ideia de blogs, blogueiros, etc. 

 

O Twitter ajudou bastante nisso, não é? 

 

Sim! O Twitter ajudou muito a conectar as pessoas como, por exemplo, em 2008 

você teve o BlogCamp Bahia. Na verdade foi o único BlogCamp que ocorreu e depois que 

essa ideia sumiu: acho que tem mais nenhuma regional que mantem isso... Aí eu pude 

conhecer mais gente no mercado por causa disso. Então foi uma soma de fatores: contato 

com outros blogueiros a partir do meu blog de design e a partir dessa transição pra 

comunicação digital, por causa do observatório, meu blog foi sendo transformado por causa 

disso. Então eu comprei outro domínio, que foi o tarcisiosilva.com.br, mais associado à 

minha figura mesmo; e o meu outro blog – que era terrível – era o Imagem, Papel e Fúria 

(que era uma referência a um artigo de McLuhan pra tentar adaptar à revista, mas era um 

nome muito ruim) e... enfim, durante esse processo, o blog foi essencial pra conhecer outras 

pessoas do mercado, inclusive pessoas com quem eventualmente eu viria a trabalhar 

depois como a Daniele Rodrigues, que foi minha gerente geral quando eu mudei aqui pra 

São Paulo, ou clientes ainda na minha agência na Bahia. Por exemplo, os dois maiores 

clientes que a gente teve durante o período que eu estive lá não foram prospecções nossas, 

foram pessoas que chegaram: “Tarcísio, a gente quer tal serviço”, como foi um 
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monitoramento de uma campanha em 2010; e o outro foi uma consultoria para uma 

empresa de Social Games que chegaram devido àquela expertise percebida através dos 

nossos materiais, que tinham os blogs como pontos centrais.  

Então durante esse período a produção do blog e materiais que eram incorporados 

no blog, especialmente em formato slideshow – por causa do Slide Share, que sempre 

esteve muito associado ao blog – me geraram essas espécies de contatos. 

Durante esse período, também, apesar desse meu blog pessoal ter sido carro-

chefe na minha formação, eu também colaborei em vários outros blogs que também me 

ajudaram nessa espécie de construção de redes em torno do blog e em torno... dos meus 

interesses! Então eu participei de um blog chamado Xiscando, que era um blog de um 

publicitário baiano, mas que tinha colaboradores de vários lugares do país, do blog Casa do 

Galo, que é de um profissional daqui que tinha uns dez colaboradores... na verdade, acho 

que esse blog ainda está ativo; e do blog Mídias Sociais do Israel Degásperi, que foi onde 

eu conheci, por exemplo, a Mariana Oliveira, que é uma pessoa muito influente no mercado 

de monitoramento – é gerente da Olgivy – e que a partir daí, das nossas conversas, a gente 

foi conhecendo gente nova do mercado. Então é uma espécie de rede que eu tenho hoje na 

área de monitoramento... teve o seu embrião na colaboração nesse blog por causa desse 

contato que foi feito entre mim e Mariana durante esse período.  

 

E o Israel você conheceu por causa disso? De networking por causa do teu 

blog? 

 

É, também... Eu acho que o Israel tinha feito uma... o blog que tava começando a 

despontar, o blog dele, né? Aí eu acho que ele fez uma chamada pra colaboradores e aí eu 

mandei um texto, comecei a publicar e aí passei um tempo publicando lá no Mídias Sociais, 

no Mídias Blog e aí conheci outras pessoas por causa disso. Então cada um desses blogs 

que eu participei com meu blog, foi construindo redes que foram mantidas de forma mais 

explícita em outras mídias sociais, porque, obviamente, no blog eu tenho lista e seguidores, 

eu posso ver na minha sidebar indicações de links como uma rede, mas isso foi um pouco 

melhor solidificado e um pouco melhor mantido com as outras mídias sociais em torno disso. 

Umas mídias sociais mais de relacionamento ou de informação, como Facebook, um pouco 

Orkut e Twitter, principalmente. E... É... Basicamente isso... É uma percepção panorâmica 

da utilização do blog pra mim...  

 

E como você projeta o teu blog no futuro? Você se imagina sem ele? Ou acha 

que ele vai mudar, ou deslocar alguma coisa? No formato... 
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Hmmm... Não. Na verdade, o formato blog... Até recentemente eu fiz uma pesqui... 

É uma pesquisa, na verdade que eu tô fazendo que é justamente mapear redes de blogs de 

diversos segmentos. Então, por exemplo, blog de moda plus size – é um estudo que eu 

estou fazendo, que eu vou publicar em breve... provavelmente pela empresa – que, a partir 

das sidebars dos blogs, das indicações de links, tecer a rede dos blogs desse segmento 

(estou fazendo isso com alguns segmentos). Curiosamente, no segmento de comunicação 

digital, os blogs meio que estão prescindindo desse tipo de funcionalidade. Diversos blogs 

que eu vejo como referencia, ou que eu vejo como... blogs que têm um impacto nesse 

mercado, nesse público... de comunicação e mídias sociais, mudaram seus layouts de modo 

que esse aspecto de rede quase some. Mudaram de layout pra ficar com mais cara de 

portal. Como o Mashable ou afins...  

Então, por exemplo, acho que foi o Mídia 8 e o blog da Patrícia Moura que tiveram 

essas modificações de layout recentes e eram dois blogs que eu ia começar por eles, 

porque eles tinham as sidebars com diversos links. Que hoje é um recurso que na verdade 

não existe mais. Então tecer a rede do mercado de blogs de mídias sociais está muito mais 

difícil que de um segmento que não tem isso como foco, que é o caso dos blogs de moda 

plus size, que eu já fiz de uma forma bem extensa.  

 

Até porque existe hub de blogs de moda... Então talvez por isso, por eles 

conseguirem se filiar, você acha que esse enfraquecimento (de outros setores) seja 

por causa disso?  

 

Não, porque na verdade o segmento de moda plus size mantém essa lista de links, 

já o de mídias sociais não. No caso de mídias sociais, você não tem agenciadores de blog 

de forma tão explícita quanto você tem em outros segmentos. Então é algo... na verdade é o 

que eu vejo como efeito da retórica do novo e da novidade no mercado. Pessoas 

enfatizando esforços demais em circulação de informações no Facebook... e então se você 

tem uma página, se você consegue investir na página do Facebook e produzir conteúdo que 

seja compartilhável – entre aspas – você vai conseguir um impacto e disseminação; e a 

prática social em que se espera uma reciprocidade, de você colocar um link numa sidebar, 

não é tão incentivada ou não é tão observada como era há alguns anos atrás. E aí... isso tá 

sendo um desafio nessa minha pesquisa. Em outros segmentos eu tenho que observar isso, 

ainda. Mas pelo que eu ando vendo, isso tá mais intenso entre os blogueiros de 

comunicação.  
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Então o sentido do blog para você, em suma, pelo menos atualmente, é muito 

mais um laboratório de pesquisa das tendências, uma maneira de tecer uma rede de 

manter um networking... um misto de tudo?  

 

Não, eu acho que esse networking acabou sendo uma consequência e é um 

motivo, hoje, de eu me lembrar de publicar com mais frequência – porque esse ano tá sendo 

uma das menores frequências da história dele –, mas acho que é mais no sentido de gerar 

um esforço reflexivo sobre alguma temática ou algum assunto que eu esteja interessado; e 

ter aquele fator de visibilidade do conteúdo que eu escrevo, que vai gerar uma espécie de 

cobrança maior sobre o que eu estou produzindo. Então quando eu espero publicar algo no 

blog, eu escrevo algo e reflito sobre algo pensando na minha audiência esperada, ou do que 

eu acho que é a audiência, então eu acabo juntando melhor ideias ou referencias que eu 

tenho, ou que eu estou procurando no momento de uma forma mais organizada. Então o 

blog é uma espécie de ferramenta pra eu me manter atualizado, pra eu me manter 

atualizado do melhor modo, de eu me manter afiado em relação ao meu universo de 

trabalho e de interesse de pesquisa.  

 

Deixa eu te fazer outra pergunta: quando você entra no teu blog, de cara, tem 

uma descrição em que você fala que ele é sobre pesquisa, métricas e monitoramento 

para usos vernaculares, acadêmicos e de mercado. Você sente que existe alguma 

diferença na visão que a academia tem, que o mercado tem, ou que o visitante curioso 

tem? Existe alguma diferença na percepção dessas pessoas em relação à blogagem?  

 

Eu acho que sim, porque na verdade, considerando que eu aplico algumas 

espécies de... alguns tipos de conhecimento, de metodologia, ou de pesquisa acadêmica no 

meu atual trabalho de gerente, ou melhor, de gerente de equipe de monitoramento e agora 

de gerente de produto de monitoramento, na verdade acho que o meu conteúdo fica numa 

intersecção que é vista de forma quase oposta entre esses dois públicos quando são 

públicos um pouco mais isolados. Então quando você tem um cara que se autodenomina 

como profissional do mercado, ele vê o meu conteúdo como acadêmico e vice-versa: 

quando alguns pesquisadores que eu mantenho contato, sejam eles pesquisadores de 

formação, pesquisadores formados ou professores, veem meu conteúdo justamente de uma 

forma contrária. Porque, justamente, foge ao cânone acadêmico, a um rigor tão preciso em 

formatação, em referências e vice-versa... Algumas referências que eu coloco nos textos e a 

preocupação em trazer, por exemplo, o caráter histórico de uma reflexão é visto pelo 

mercado como algo acadêmico e vice-versa. Só que, na verdade, apesar de serem dois 

tipos de textos... dois tipos de percepção aparentemente opostas, eu acredito que 
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considerando o meu âmbito de atuação, hoje, profissional, é uma espécie de... é diferencial 

sobre os outros profissionais que têm esse perfil, como... e que mantêm blogs, que seriam a 

referencia desse tipo de texto, que são o Pedro Rogedo e a Daniele Rodrigues, 

respectivamente diretor... doutor em administração, que trabalha hoje como cientista de 

dados numa agência e a outra que é mestra em comunicação que trabalha como 

planejamento numa agência.  

 

Como você descreve uma rotina? Como se você fosse colocar uma espécie 

de job description do teu blog, da manutenção do teu blog... 

 

Então, na verdade... o blog... eu tenho uma espécie de... é... meta... de publicar, 

atualmente, duas postagens por mês, sendo uma postagem por mês, pelo menos... sendo 

uma postagem de conteúdo exclusivo do blog, e uma postagem de incorporação de 

conteúdo de algum outro local. Então, por exemplo... Slideshow de alguma palestra que eu 

fiz, de algum curso que eu dei, ou de material produzido pra outros fins, como guias que eu 

produzo pra empresa que eu trabalho atualmente. Então geralmente a rotina é a seguinte: 

definir um tema que esteja me gerando interesse ou inquietação no momento – que pode 

ser um interesse de estudo que eu esteja realizando no momento – ou um texto que traga 

uma resposta, mesmo que no todo do texto isso não esteja muito claro, algum tipo de... 

alguma manifestação de percepção inadequada de outros profissionais, ou de grupos de 

profissionais do mercado em relação a algum tema que eu ache importante. Um exemplo: o 

texto que eu estou preparando vai tratar de diferentes condições de vigilância nas mídias 

digitais – fazendo revisão a partir de uma sessão da minha dissertação – sobre como 

pesquisadores repensaram a ideia de vigilância nos meios digitais por causa das diferentes 

hierarquias de emissão de... comunicação, de mensagens e de leitura de comunicação e de 

mensagens de outras pessoas nos meios digitais, especialmente nas mídias sociais. Esse é 

um tema que eu trabalhei ele na minha dissertação. Não é como se eu fosse utilizar essa 

postagem pra me forçar a estudar algo, mas o que eu vejo é que é um tema interessante, 

que pode ter impacto... na verdade, que tem um interesse por esse tema, só que está sendo 

tratado de modo errado, a meu ver. Então eu vi diversos compartilhamentos sobre a ideia 

de... sobre um conceito que está sendo utilizado por algumas pessoas de panóptico social 

pra falar de... do que seria a vigilância hoje nas mídias sociais. Eu acredito, especialmente 

por alguns textos que eu li, que esse termo é incorreto por alguns motivos, que a abordagem 

que levou à utilização desse termo é um pouco injusta com os que se debruçaram sobre 

isso nos últimos anos e... 

 

Uma espécie de acochambramento... 
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É, exatamente! Referências exclusivas a Bentham e Foucault ignorando dezenas 

de pesquisadores que pensaram isso nos últimos anos, como se fosse uma espécie de 

discussão inédita! E eu acho isso muito injusto com essas pessoas e algo que deseduca o 

mercado por achar que... era algo que não era discutido. Isso é algo que eu vejo com muita 

frequência no mercado de comunicação digital... é... trazendo conceitos de ciências sociais, 

filosofia e psicologia social pra uma discussão sobre algo recente e ignorar manifestações, 

ignorar comportamentos, ignorar literatura que já se debruçou sobre isso. Por exemplo, isso 

tem acontecido também com a ideia de expressão anônima em plataformas, como por 

exemplo, por causa do Secret, hoje, algumas pessoas estão falando muito sobre publicar 

anonimamente como se fosse uma tendência, o que é uma aberração absurda. No início, 

quando começou a se falar em mídias sociais ou de liberação dos polos de emissão em 

fóruns e chats e afins, justamente já enfatizavam isso, então as pessoas já exploraram muito 

o poder do caráter anônimo e expressaram, exploraram suas identidades de diferentes 

formas... Isso foi pensado, isso foi refletido e já tem muito material sobre isso, mas, outra 

vez, jornalistas e “analistas” [gesto de aspas e tom marcando ironia] das manifestações 

contemporâneas estão ignorando isso. Então é o tipo de tema, por exemplo que me engaja 

a escrever sobre isso. Como uma espécie de... refletir sobre isso e de tentar impactar na 

minha rede pra ter esse olhar... pra que as pessoas tenham esse olhar crítico e histórico 

sobre o tema. Então esse é outro tipo de motivação pro meu blog: tentar responder a algum 

tipo de... entrar numa conversação que eu estou observando, do meu ponto de vista, 

baseada em premissas erradas, como essa circulação do... em relação ao panóptico social. 

Então esse é um tipo de motivação que se soma à organização de coisas que eu estou 

estudando no momento.  

Então um post recente que eu fiz foi resposta... até que não resposta... à utilização 

do tema de atividade no Twitter relacionada à copa. Durante a copa houve uma cobertura na 

imprensa, conversação no mercado e do público em geral sobre a intensidade de utilização 

do Twitter durante o evento... relacionando aquela intensidade de publicação aos conceitos 

de segunda tela, de tv social e assim por diante... Então uma postagem que eu fiz sobre 

esse tema foi trazer alguns exemplos de ocasiões em que o Twitter se mostrou como um 

termômetro ou uma espécie de convergência de dados sobre algo de relevância mundial. 

Então eu trouxe referências sobre a utilização do Twitter em... na análise de impactos e 

apoio de pessoas em situação de crise, em enchentes. Então eu trouxe a referencia de um 

pesquisador da Austrália que discute e mapeia isso, trouxe um estudo sobre... trouxe 

referências a um estudo que analisou como o sistema de análise de monitoramento e 

análise de texto consegue identificar percepções sobre tremores sísmicos de forma mais 

veloz ainda que a circulação a partir de sismógrafos, simplesmente a partir da coleta de 
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textos sobre pessoas twitando sobre a... que percebiam um tremor, ou “está acontecendo 

um terremoto”, então esse post foi sobre a ideia de pessoas no Twitter, usários no Twitter 

como sensores humanos pra fazer essa ligação com a discussão sobre o Twitter enquanto 

percepção de opinião pública sobre eventos da Copa do Mundo. Então eu tenho essas 

variadas motivações pra publicar no blog: seja sistematizar algumas coisas que eu esteja 

estudando, seja por interesse no momento, ou... seja marcar algum tipo de opinião ou trazer 

referências que eu acho importantes sobre algum tema que está sendo discutido nesse meu 

universo, que é... está relacionado a mídias sociais do ponto de vista de pesquisa e 

monitoramento, inteligência... seja inteligência de mercado, ou inteligência sobre um entorno 

social que pode ser algo observado até por uma pessoa que não tem ligação com área de 

comunicação ou pesquisa ou marketing.  

 

Entendi... Então assim: como rotina, você se coloca a norma de escrever dois 

posts por mês, num determinado horário... coisa assim? 

 

Na verdade, uma rotina relacionada a datas e horários geralmente eu publico... eu 

escrevo durante períodos em que eu tenho uma maior possibilidade de concentração, 

levando em consideração que eu tenho uma rotina de utilização muito intensa de 

computador e de internet. Então geralmente eu escrevo nas madrugadas, depois de estudar 

um pouco sobre o tema. Geralmente o texto não é feito de uma vez só... eu costumo fazer 

anotações sobre o texto em um bloco de notas antes, listando alguns pontos do texto... 

 

Bloco de notas manuscrito ou bloco de notas do PC, um txt? 

 

Bloco de notas do computador, mesmo... 

Às vezes eu faço manuscrito, mas é quando eu não tenho oportunidade de 

escrever no notepad. Por exemplo, se eu estou no ônibus e penso sobre o tema de 

publicação – foi o caso desse texto desse texto de sensores humanos no Twitter – eu estava 

lendo no Kindle, revi citações e revi citações, conceitos e um slide sobre mídias sociais 

como sensores humanos e, como eu estava no ônibus, eu anotei num caderno mesmo 

alguns pontos, aí depois revisitei isso pra procurar as referências, algumas já estavam na 

memória e outras eu procurei especificamente pra essa postagem e depois juntei num texto. 

Então, geralmente, durante um processo de trabalho, de estudo, de leitura, seja no metrô, 

ou no ônibus, eu vou juntando alguns tipos de temas e referências que depois se 

transformarão numa postagem.  

 

E daí você não usa Evernote, essas coisas...? 
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Não, geralmente eu utilizo só um bloco de notas e depois eu escrevo direto no 

Wordpress, que é o gerenciador que eu utilizo no blog. E é isso... 

 

Ótimo! Respondeu super bem! 

 

É... de uma forma meio labiríntica, mas... no final das contas é assim que acontece 

mesmo... 

 

É, até difícil falar o que a gente faz, né? 

 

É, porque na verdade não tem nada muito definido na minha rotina. Na verdade no 

meu próprio trabalho eu não tenho essas rotinas estabelecidas, de ter um horário pra 

atividade, ou... atualmente eu também não uso gerenciador de projetos pra gerenciar horas 

no trabalho, o trabalho de verdade... E então... tem os prós e os contras disso, mas acaba 

influenciando também na minha produção externa, como é o caso da produção do blog, que 

aí vai depender de cada horário, vai depender da motivação...  

 

Porque o teu blog acaba coexistindo com o teu emprego de agora, né? De 

gerente de produto. 

 

Sim, porque hoje... eu trabalho muito baseado em... eu fiz uma transição recente... 

Pera um pouquinho, que isso é importante! 

 É... no último ano, a relação com meu... a relação blog e trabalho tem sido um 

pouco diferente pelo seguinte motivo: eu trabalhava como gerente de equipe de 

monitoramento então eu desenvolvia relatórios para agências e empresas. Relatórios sobre 

o que as pessoas falam sobre determinada marca, relatórios de comportamento, 

benchmarketing, etc., mas eu tinha um set... um conjunto de empresas que eram meus 

clientes. Então no blog eu falava abertamente sobre metodologia, sobre outras ferramentas, 

e assim por diante. Hoje eu trabalho como gerente de produto de uma ferramenta 

específica. Então por questões comerciais e por questões de produto mesmo, de 

desenvolvimento de produto, alguns tipos de temáticas eu estou evitando no blog pelo 

seguinte motivo... de que... grande parte do meu tempo hoje é baseado em desenvolver 

funcionalidades pra essa ferramenta que tá com uma espécie de diferencial pra ela em 

relação a outras do mercado. Então alguns tipos de reflexões que eu gero no meu dia a dia, 

como, por exemplo, funcionalidades de análise de texto ou análise de redes, eu trabalho 

elas de forma diferente de modo que eu não esteja fazendo um trabalho pra outra 
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ferramenta. Então em alguns pontos, eu trabalho isso de um modo um pouco mais 

superficial, ao invés de entrar de uma forma técnica tão profunda como eu entrava antes. 

Ou, por exemplo, pautas com relação a concorrentes, uma vez que eu trabalho também 

de... hmmm... é... um pouco com venda, eu acabo evitando alguns tipos de circulação de 

conteúdos de concorrentes que sejam mais direcionados a vendas, como é o caso de white 

papers, que é um formato de conteúdo muito frequente em empresas do segmento e que eu 

consumo bastante e produzo bastante, mas hoje eu... é um tipo de pauta que não está 

entrando no meu blog por motivos óbvios: é pra eu não utilizar a visibilidade do meu blog pra 

gerar venda indireta pra meu concorrente.  

 

Ah, legal... Então o teu emprego acaba pautando a maneira de você pensar os 

teus posts, não é? 

 

Sim. E... É, de um lado traz alguns tipos de temas que eu posso abordar, que 

sejam interessantes. Por exemplo, sobre o... questões relacionadas ao tema de 

gerenciamento de produtos ou do ponto de vista da... do fornecedor de tecnologia. Mas por 

outro, isso acaba restringindo - uma vez que eu quero ter sucesso na minha função - eu 

publicar percepções ou mapeamentos temáticos ou mais elaborados sobre o mercado. Um 

exemplo... Dois exemplos que eu posso citar é o seguinte: durante esses anos de blog uma 

tarefa contínua que eu fiz é mapeamento mesmo de ferramentas. Então um mapeamento 

recente que eu fiz a título de benchmarking, pra conhecer o mercado, mapeei quase 20 

rankings de ferramentas elaborados por diferentes consultorias e profissionais de todo o 

mundo, pra quantificar o tipo de... quais são as ferramentas com mais reconhecimento no 

mercado... inclusive a que eu trabalho hoje... Esse é um tipo de conteúdo que se adéqua 

completamente ao meu blog, com os tipos de pauta que eu publicava. Então, se eu tivesse 

feito isso ano passado, isso já estaria publicado no meu blog, só que hoje esse é um tipo de 

informação estratégica, digamos assim que não uma informação confidencial, mas é um 

mapeamento que levou um determinado tempo e esforço que eu não vou publicar no blog 

justamente por causa disso, porque é uma espécie de conteúdo que é estratégico pra minha 

posição hoje. Então eu produzi somente para mim.  

Ou, existe um tipo de conteúdo que eu faço... existe uma pesquisa que eu faço 

desde 2011 sobre o profissional de monitoramento no país. Então, anualmente, no segundo 

semestre, eu faço uma survey e circulo pra profissionais que trabalham com monitoramento 

ou mensuração de mídias sociais. E eu pergunto coisas como “Qual é o tipo de ferramenta 

que você utiliza?”, “Quais são os tipos de capacidades que o profissional da área deve ter?”, 

“Qual é sua formação? Faixa salarial?”, e assim por diante. Esse era um tipo de conteúdo 

queeu publicava no formato de slideshow no meu SlideShare incorporado no meu blog. Na 
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hora de divulgar esse conteúdo, o que eu divulgo é o post no meu blog com esse slideshow 

incorporado. Então, diretamente, esse slideshow traz um impacto considerável no meu blog. 

E é um estudo que também gerou algum impacto e valor de capital social importantes pra 

mim, só que por motivos óbvios eu tenho um choque de interesses hoje em publicar algo do 

tipo. Então esse ano, ele vai ser feito de uma forma diferente: Eu convidei um profissional, 

que também é um profissional com esse perfil de publicar coisas de forma gratuita online – 

mapeamentos e relatórios e guias –, pra que ele faça essa pesquisa esse ano. Eu vou 

somente orientar em relação à metodologia ou decisões de desenho do questionário, mas 

ele vai desenvolver essa pesquisa esse ano e analisar de forma independente. Então eu 

não vou ter acesso a todos os dados e nem vou ser principal meio de circulação desse 

questionário, pra que a pesquisa permaneça, pra que haja uma percepção de confiabilidade 

dos dados e que a pesquisa exista, porque é interessante pra mim e pros profissionais de 

um modo geral, e que também é utilizado pra outras ferramentas. Então é um tipo de, por 

exemplo, impacto de produção minha que vai ser minimizada nesse ano, por causa dessa 

questão de espécie de conflito de interesses. Como ele vai fazer a pesquisa, obviamente a 

primeira divulgação vai ser feita por meio de canais dele, então é um conteúdo importante 

que não vai estar presente no meu blog esse ano.  

 

Era algo que você publicava numa sessão exclusiva? Meio pronta? 

 

Não, geralmente eu publico como um post, com uns comentários sobre os dados... 

Então o slideshow vai trazer os dados quantitativos, os gráficos, e algumas páginas com 

conclusões, geralmente post com um slideshow incorporado e as conclusões também 

publicadas em formato de texto no post.  

 

Então é isso. Muito obrigada! Você já respondeu o que eu teria para 

perguntar. Agora é instalar o software para monitorar as atividades textuais. Muito 

obrigada!  

 

E como ele funciona? 

 

Eu ainda não consegui testar, porque ele não roda em Mac, mas meu note 

com Windows já está consertando, então assim que eu testar, eu te falo exatamente 

sobre isso. 

 

Ixi! Então eu espero...  
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2. TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM NATHALIA SOARES, OCORRIDA EM 05 DE 
OUTUBRO DE 2014 

Vou te pedir pra você descrever tua trajetória de vida e como o blog - e 

posteriormente o site - se inserem nela. 

 

A trajetória que você diz é desde o primeiro momento que eu resolvi trabalhar 

com cozinha, assim? 

 

Isso. 

 

Tá. É… Quando eu tinha uns 14 anos eu resolvi que eu queria ser cozinheira. Eu 

tinha um livro de… Eu achei um livro de receitas da minha mãe com receitas de doces do 

leite moça, né? Meu forte é confeitaria e desde sempre foi, apesar de eu fazer outras coisas. 

E aí nessa época eu comecei a fazer muitas receitas desse livro e aí… e eu era muito 

gordinha, então minha mãe falou pra mim “Você vai fazer um por semana, só”. Mas aí eu 

comecei a fazer cada vez mais receitas, umas mais difíceis… às vezes dava certo, às vezes 

não, mas foi a partir desse momento. É… minha família relutou um pouco quanto a isso 

porque ia ser hobby, que não ia dar certo, que… Ainda mais naquela época, né? Quase… 

há uns 8 anos atrás… É! Uns 8 anos atrás, quando cozinheiro era visto como mão de obra 

baixa, normalmente gente que vem… tipo… da Bahia, sei lá… e que não conseguiu mais 

nada, então foi ser cozinheiro.  

 

Foi pra chapa. 

 

É, foi pra chapa, isso! E aí foram alguns anos até que eu conseguir convencer 

eles que eu queria fazer isso. Quando eu comecei a faculdade eles ainda estavam meio 

relutantes, e a partir do segundo semestre que começou a dar muito certo o meu negócio 

com o Chubby Vegan, e aí eles começaram a dar apoio.  

Ó: o Chubby Vegan, eu comecei ele quando eu tinha… 18 anos? 18. Foi uma 

brincadeira, assim… Eu vi o filme Julie and Julia, eu não sei se você conhece…? 

 

Hmmm… É aquele da Meryl Strips com aquela outra atriz famosa… Susan 

Sarrandon… que é uma chef de cozinha?  

 

Não, não. Não é esse. Eu não lembro o nome das atrizes, mas o filme é… uma 

mu… uma moça, na verdade, acho que ela é uma jornalista, uma coisa assim - eu não 

lembro direito - e ela resolve que ela quer aprender a cozinhar melhor porque ela mora com 
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o marido só que ela não sabe cozinhar direito, então ela comprou o livro da Julia, que foi 

uma cozinheira muito famosa dos… acho que anos… 1950, 60, por aí; na época em que só 

homem trabalhava na cozinha. Ela revolucionou a culinária francesa pras americanas. As 

americanas não conheciam nada, então ela que, tipo, introduziu todas as técnicas francesas 

que a gente usa em cozinha, assim. Eu vi esse filme… que ela fala em fazer um blog 

durante um ano com cada receita; são 365 receitas, uma por dia. E aí eu pensei em fazer 

isso… Tanto é que tem até um blog vegano que tem isso, mas eles pararam no meio, assim. 

E na época eu comentei e tal, com uns poucos amigos e, meu, “por que você vai fazer um 

blog que vai durar um ano? Faz até, tipo, você achar que…" Não sei… 

 

“Faz enquanto você tá curtindo, né?” 

 

Exato! E aí eu falei “ah, é verdade, né?”. E aí foi assim que nasceu o Chubby 

Vegan. E aí demorou um pouquinho até eu descobrir o nome que eu ia colocar e tal… 

porque… é… Meu namorado da época ele trabalhava com internet, então ele… Ele falou 

“olha, a gente tem que pensar num nome legal, que não seja grande, pro pessoal tipo… 

gravar bem o nome, que seja tipo… bonitinho e tal por que eu sou toda… tipo… “cutezinha” 

e não sei o que, então tem que ser uma coisa assim”. Acho que eu levei uma semana pra 

chegar no chubby vegan, assim. Um dia eu virei “Nossa, chubby vegan” e ele: “Nossa, 

gostei, gostei…”. 

 

E é um nome muito bom, né? Eu acho… 

 

Hahaha… Sim! Né? Eu acho!  

E aí pegou! Deu certo, eu comprei o domínio, fiz primeiro o blog e aí esse ano 

é… eu mudei, né? Do blog pra site. Agora eu tenho o site e o blog dentro do site, daí tem os 

cursos, aí tem a parte das encomendas… E eu quero dar uma incrementada nele, ainda. Tô 

indo aos pouquinhos, né? Porque o layout ainda está novo e tal… E como eu ainda 

trabalhosozinha, não tenho tempo de focar só no blog, ô, desculpa, no site. 

 

E é basicamente essa história aí… Deixa eu ver… mês passado completou 

quatro anos, o projeto.  

 

Quatro anos, já?! 

 

Quatro anos.  
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Na época do Café com Blogueiros tava super novo, então… 

 

Sim, sim! Tava super novinho! Era a época que eu tava começando a conhecer 

o pessoal de blog, também… Tava usando bastante o Twitter, né? Que estava tipo… super 

hype, estava bombando… E aí essa foi a época que começou. Foi legal porque foi a época 

em que eu comecei a ver várias coisas que eu uso até hoje em dia, de SEO, é… como 

chamar mais atenção do público com as palavras-chave, essas coisas… 

 

E você usa bastante isso no teu dia a dia, na lida com o blog? 

 

É, eu… as vezes, eu esqueço, né? Porque também a gente… né?… 

 

Porque não é o teu foco, afinal…  

 

É… Meu, é porque não é o meu foco, mas sempre que eu me lembro eu tento 

usar bastante porque é legal! Deixa o leitor mais à vontade, ele entende melhor as 

informações, é melhor pra mim também…  

 

Por causa de rankeamento, né? 

 

Sim, sim! Então eu gosto de usar isso sempre que possível.  

 

Entendi… E qual é o significado do blog e do site para você? Na tua vida 

em geral, na tua carreira… 

 

Hoje em dia eu sobrevivo do site, das encomendas que eu retiro a partir do site. 

Então ele é basicamente tudo o que eu tenho! É o projeto da minha vida, por assim dizer. É 

a minha empresa… Eu ainda não abri empresa porque eu pretendo sair do Brasil pra 

estudar, mas quando eu voltar eu quero abrir empresa, tudo certinho, ter uma cozinha bem 

legal com… como fala?… com empregados e quem sabe algum dia uma lojinha, assim. Eu 

não pretendo, por enquanto e nem daqui a algum tempo, ter restaurante ou coisa assim. É 

só uma lojinha porque eu gosto de… é… poder lidar com um público, mas não servindo. Eu 

gosto que eles venham comprar as coisas e preparem nas casas deles, finalize na casa 

dele. Eu acho melhor assim. E restaurante também é muito burocrático, dá muito trabalho e 

por enquanto eu não tenho nem fundo pra fazer algo assim. Por isso que não é um projeto 

que eu tenho por enquanto.  
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Que legal! Você é super decidida, nesse quesito profissional! 

 

Sim, sim. Desde os meus 14 anos. Eu bati o pé muitas vezes. Minha mãe queria 

que eu fosse publicitária! Aí eu falei “eu não! Eu prefiro ser mendiga, então!”… (risos)… E 

ela ficou mó brava comigo! (risos)… Imagina, cara, eu tinha 14 anos e falava umas coisas 

dessas… (muitos risos) 

 

Uma coisa que eu notei é que na sessão A Chef…  

 

Que era o About me. 

 

Isso, que era o About me! Então… Você fala que você começou o Chubby 

Vegan pra dividir receitas, experiências e tudo isso. Hoje em dia continua sendo isso, 

também? 

 

Sim, continua sendo isso porque eu faço minhas receitas pra venda. Algumas 

são exclusivas, né? Igual qualquer produto, tem que ter alguma coisa que é exclusivo. Mas 

eu testo o que eu divido lá, que eu não quero vender, assim. Que eu quero que as pessoas 

saibam fazer porque é alguma coisa que elas precisam. Por exemplo, sei lá… A última 

receita que eu fiz e que eu achei interessante foi o molho barbecue, assim… tipo… é… 

vegano… mas… como é que fala?… Sem o aromatizando químico, com base em coisas 

naturais. Que é um pouco diferente. Normalmente o pessoal utiliza fumaça líquida, que é 

um… produto industrializado - que tem um gosto de defumado - e eu usei páprica defumada 

que é um produto que eu apresento também pros leitores, porque geralmente o pessoal não 

conhece porque está chegando agora… Então umas coisas que eu gosto de fazer só 

público, eu não tenho o menor interesse em vender. Talvez algum dia, quem sabe? Mas aí 

todo mundo tem acesso à receita. Tem gente que não gosta de cozinhar, tem gente que tem 

preguiça, que não tem tempo, então é meio… relativo.  

 

Entendi… E outra coisa: além de ter feito gastronomia, você também fez 

técnico em nutrição, né?  

 

Isso. 

 

Você sente que existe alguma diferença no tratamento tanto dos chefs 

quanto dos nutricionistas pelo fato de você ter um site, ou um blog?  
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Hmmm… Na verdade assim: não muito hoje em dia, porque agora eu já me 

formei… Não tenho mais tanto contato assim com chef porque eu trabalho sozinha, né? Meu 

negócio não é super conhecido, por assim dizer. Mas a maioria dos chefs da faculdade, que 

é o que eu tenho de referência, achava o projeto interessante, achavam que era uma coisa 

legal, diferente, que alguém tinha que fazer porque ninguém faz, ninguém se interessa 

nessa área e muitos deles elogiavam porque falavam que era uma coisa diferente do 

comum e o resultado era legal. Eles falavam que eu era uma aluna, uma pessoa muito 

esforçada, então tinha tudo pra dar certo, eles meio que apoiavam, assim.  

 

Tanto o pessoal da nutrição quanto da gastronomia? 

 

Nutrição eles são um pouquinho mais chatos por conta da parte nutricional 

mesmo. Porque pra eles, eles acham que é importante ter carne e tudo, ter… a proteína do 

leite, do ovo… Mas tem gente que aceita, tem gente que não aceita, tem gente que fica 

tentando argumentar… Eu não dou mais atenção, pra essas coisas, eu falo: “Tá bom, tá 

bom…”. “Depois de tanto tempo o homem…” aí eu falo “É isso aí mesmo, tá bom”.  

 

E outra coisa: de novo no About me, você fala que todas as imagens e os 

textos são produzidos por você e que é muito trabalhoso, portanto você pede para as 

pessoas te referenciarem em caso de utilização… 

 

Sim.  

 

E você mantém essa postura hoje em dia, com o site. Você continua 

sentindo que as pessoas utilizam teu material sem referenciar…?  

 

Ah, isso… Eu sempre acabo achando alguma coisa, né? É foda… Eu entendo. A 

internet é um mundo sem lei, vamos assim dizer, e tem quem acha que só porque está lá 

pode pegar e usar de qualquer jeito, e é uma coisa chata! Quando eu uso alguma coisa de 

referência de receita de outro lugar eu costu… eu costumo, não, eu cito de onde vem a 

referência: “olha, eu peguei essa receita de tal lugar, vi esse texto em tal lugar, gostei dessa 

informação…”. As vezes… Não sei, às vezes eu preciso de foto de alguma coisa de alguma 

receita que eu não tenho, por exemplo alguma receita que eu vou ilustrar: algum cogumelo 

que eu esqueci de tirar a foto, então eu cito de onde é a foto ou boto pelo menos que eu 

achei no Google Images, não sei… Pelo menos eu dou uma fonte, porque eu acho muito 

chato roubar o trabalho dos outros. Porque já aconteceu muito comigo. Já aconteceu até, 

por exemplo, de uma pessoa pegar uma foto de um bolo meu e botar uma tarja assim, na 
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marca d’água, no Paint! Ficou um retângulo branco, assim, no meio do bolo! E eu fiquei tipo 

“mano, como assim?!”. Ai, já aconteceu várias coisas muito absurdas que eu fico… tipo “ah, 

isso é muito chato”, mas eu entendo o porquê de fazer isso, mas é uma situação chata, às 

vezes. Às vezes dá uma impressão de que as pessoas não estão nem aí pro seu trabalho, 

porqueé coisa que dá um trabalho pra desenvolver, pensar, fotografar, editar… É bastante 

coisa que envolve. 

 

Ah, então você edita a imagem da comida, você usa? 

 

Não, eu não super edito ela. Na verdade eu só mudo um pouquinho de contraste 

e luz e balanceio… é… o vermelho e o amarelo. E boto a marca d’água. Eu não gosto de 

mudar demais porque aí também acaba meio que falsificando o produto, sabe? Eu não 

gosto de tirar o que ele é, só é questão de deixar a cor mais bonita. Basicamente é isso que 

eu faço.  

 

Ah, porque são umas fotos super bonitas e bem feitinhas. Eu ia até te 

perguntar se você usava mock-up! 

 

Ai, que bom! Brigada! Que bonitinha! Brigada!  

É que assim: quando eu comecei, eu usava uma CyberShot e aí as fotos ficam 

mais ou menos. E aí esse meu ex que trabalhava no meio de blogs, ele tinha uma câmera 

profissional e às vezes a gente tirava algumas fotos pro blog. E ficava lindo, então… é que 

eu não lembro quanto tempo faz, mas eu coloquei como meta comprar uma câmera pelo 

menos semiprofissional. E hoje em dia eu tenho uma câmera que é a que eu uso pra tirar as 

fotos.  

 

Então você se dedica mesmo a essa parte durante a edição do teu blog? 

 

Sim, porque eu lembro que quando eu comecei com essa de veganismo, tinha 

muito prato legal, muito prato interessante, mas umas fotos horríveis que você olhava e 

falava “meu, eu não quero comer isso!”. Então uma das leis - vamos dizer - que eu tenho, é 

que a comida não pode ser só legal, ela tem que ser bonita, ela tem que atrair a pessoa 

porque não adianta você fazer uma receita super legal, super diferente e a foto ser horrível: 

as pessoas não vão se interessar!  

 

Sim, as pessoas não vão achar apetitoso. 
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Exato! Elas têm que comer com os olhos de qualquer jeito, seja na frente dela, 

seja na foto na frente no computador, sabe? Então eu acho que é uma coisa muito 

importante.  

E daí como você tá sozinha, acho que nem sempre dá pra você tirar fotos do 

processo de preparação da receita, né?  

Isso. Tanto é que quando eu quero fazer uma coisa muito específica, eu espero 

minha mãe chegar em casa ou ter alguém comigo e peço pra pessoa me ajudar a tirar foto 

ou filmar, porque às vezes eu posto no instagram alguns filmezinhos gordos, porque é 

legaltambém, as pessoas começarem a entender melhor como é que é o seu trabalho, pra 

elas verem como é que você faz. Só que como eu trabalho sozinha, é mais difícil. Por isso 

que não é sempre que tem fotos ou vídeos super detalhados do que eu faço. Mas quando 

eu consigo, faço.  

 

Me fala uma coisa: você disse que teu fluxo de encomendas sempre foi 

pautado no blog e agora no site. Sempre foi assim? 

 

Sempre foi assim. Às vezes vem alguma encomenda que é assim… encomenda 

de alguma amiga da minha mãe, amiga de primo, tia, coisa assim, ou alguma 

recomendação. Mas, vai, 90% é tudo do blog ou Facebook. Vem tudo de lá, basicamente.  

 

Antes você não vendia? Antes do Chubby Vegan? 

 

É, eu comecei pelo Orkut, mas super difícil pelo Orkut: não saía quase nada, 

nunca… Não ajudava muito. Daí veio o Facebook e eu demorei pra começar a usar o 

Facebook, era mais só blog e Twitter. Depois eu percebi que era uma ferramenta muito boa, 

e eu comecei a investir bastante no Facebook. Eu postava muito lá, quando eu vi que dava 

muito certo. O Facebook foi uma ferramenta que me ajudou 50%, vai, no início… Pra 

conversar. 

 

E agora você trabalha muito com o Facebook, né? 

 

Trabalho, trabalho. 

 

Você acaba inserindo ele na tua rotina com o Chubby Vegan? 

 

Ah, na rotina do meu dia faz parte parar ali na frente do Facebook pelo menos 

uma meia hora, uma hora, só pra poder agendar post, escrever algum texto, ou coisa assim. 
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Ou pra deixar lá. Normalmente eu agendo duas de manhã pra não me preocupar durante o 

dia, sabe? Pra não rolar de eu estar fazendo um bolo e aí “Nossa, eu preciso postar no 

Facebook!”, aí eu já deixo tudo agendadinho. E daí também tem tipo… uma hora, ou duas, 

dependendo da quantidade de email e mensagens que eu tenho pra responder.  

 

E no blog em si, você tem esse tipo de rotina, também? 

 

O blog menos. Antigamente eu postava todo dia, que era quando eu tinha mais 

tempo pra me dedicar. Agora como eu tenho menos tempo, eu tento me dedicar pelo menos 

uma vez por semana - uma hora, duas horas - pra escrever um post, alguma informação 

nova… Não é sempre que dá, mas eu tento fazer pelo menos uma vez por semana.  

 

E mudou bastante, agora que você tem um site, essa rotina? 

 

Hmmm… Não muito, na verdade. É que eu ainda estou organizando o site, 

porque tem muita coisa fora do lugar, ainda. Então quando eu tenho um tempinho livre, aí eu 

fico quanto tempo for possível pra… pra poder… é… finalizar esses detalhes que estão 

faltando, que é tipo… algumas imagenzinhas, melhorar a descrição de receita… Porque eu 

comecei quatro anos atrás, e eu não tinha base assim… nenhuma do que eu estava 

fazendo, e hoje em dia eu olho as receitas e eu sei o que está acontecendo, eu sei por que 

é assim, por que é assado, então eu quero tentar mostrar pro leitor que… o que é realmente 

aquela receita, não só… “Ah! Creme de tofu! Êêê!!” Não! Isso aqui é um creme de tofu que 

você pode usar pra fazer isso, isso e isso; e a partir disso você pode fazer uma nova 

receita… Entendeu? É uma coisa muito mais detalhada que eu quero tentar passar agora. 

Pras pessoas terem mais acesso a mais informação sempre.  

 

Poxa, isso é muito interessante! Foge um pouco do que eu tinha planejado 

pra mim, mas levanta várias outras perguntas sobre o dia a dia do teu trabalho.  

 

Ai, que legal!  

Sim, porque o que acontece é que você parece estar complexificando a tua 

rotina de acordo com o crescimento do projeto.  

 

Sim, sim. É verdade! 

 

E ainda tem o fato de você estar sozinha. É tua empresa que está 

começando. 
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É mais ou menos isso. Não, é basicamente isso. Eu estou com uma cozinha 

pronta, eu só estou esperando sair a Blitz pra poder ir pra lá porque eles tão enrolando 

desde fevereiro: já era pra eu ter ido pra lá faz muito tempo, só que sem o alvará é perigoso 

ir pra lá. Porque se vai vigilância, se vai alguém confiscar, eu estou muda, sabe? Então eu 

não quero fazer errado. Eu quero fazer tudo certinho.  

 

Uma cozinha industrial, você diz? 

 

O plano inicial era ser uma cozinha industrial, mas como eu voltei com a ideia de 

querer estudar fora, eu não quais gastar tanto dinheiro como ela agora. Eu deixei ela como 

uma cozinha normal, mas vai ser só minha, onde eu vou poder dedicar muito mais tempo 

pra fazer minhas coisas porque eu vou ter mais equipamento e quando eu voltar, porque eu 

vou pra Itália estudar, aí sim eu quero abrir empresa e tudo certinho igual eu comentei 

antes.  

 

É porque se eu abrir empresa agora, querendo ou não, quando eu estiver lá, eu 

vou ter que ficar pagando imposto e um monte de coisa que eu não vou estar usando, 

entendeu? Por isso eu não achei legal. Então, como eu vou pra Itália mais ou menos ano 

que vem, ou no máximo em 2016, vou esperar mais um pouco, eu prefiro. E quando eu 

voltar de lá, vou ter um conhecimento muito maior e talvez mude muita coisa, sabe?  

 

E você nunca pensou em trabalhar em restaurante ou outras empresas? 

 

Eu já trabalhei de duas formas: como técnica e como cozinheira. Como técnica 

eu era gerente de UAN… UAN é tipo… sabe restaurante de empresa, restaurante dentro de 

supermercado? Pros funcionários? 

 

Sei. 

 

Pois é. UAN é Unidade de Alimentação e Nutrição. Eu era gerente disso, então 

eu fazia a parte de compras, a parte do menu… é… que tinha que ser balanceado, tinha a 

parte de custos, tinha que lidar com os funcionários, tinha que lidar com o cliente… Então eu 

meio que supervisionava aquela unidade. E foi bom porque até hoje em dia eu uso isso, 

então foi um aprendizado bom. Só que lá era em quantidades muito maiores. E depois de lá 

eu trabalhei… por um mês no Vegacy, eu não sei se você conhece esse restaurante… 
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Conheço. Quando eu trabalhava por ali pela Paulista, eu sempre almoçava 

lá.  

 

Então… Eu trabalhei lá, só que não deu muito certo porque a gerente e a 

cozinheira não estavam se dando bem, elas estavam em pé de guerra e eu não gostei do 

clima. E tinha muita coisa que eu achei errado, eles também não queriam me registrar e aí 

eu falei “ah, não quero ficar, então. Eu prefiro ir trabalhar com o Chubby Vegan”. E foi a 

partir desse ponto, que eu saí do Vegacy, que começou a dar muito certo.  

 

Mas você sente que no mercado de gastronomia vegana, de culinária 

vegana é assim sempre? 

 

Olha, agora as pessoas tão ficando mais sérias. Elas tão começando a estudar 

mesmo antes de abrir alguma coisa. Porque antes a ideia era “eu sou vegan e eu quero 

fazer uma coisa legal. Vou abrir um restaurante, vou abrir uma lojinha, sei lá… vou começar 

alguma coisa”. Só que as pessoas, elas simplesmente reproduziam a receita. Elas não iam 

lá pesquisar como deixar aquilo melhor… sei lá… comprar boas embalagens, bons 

ingredientes, era “vou comprar mais barato porque isso daqui é vegan e está bom”. E tem 

muita gente que faz isso hoje em dia e eu acho isso péssimo porque eu já vi gente 

vendendo coisa muito cara com uma qualidade muito baixa, assim… E eu acho que os 

meus produtos, eles tão num preço médio. Tem muita gente que fala até que é barato. Eu 

acho que tá bom assim, o valor. Porque é tudo artesanal, é feito a mão, eu uso muito 

ingrediente importado, eu uso muita coisa muito específica em várias receitas…  

 

Então realmente não é caro. 

 

Sim, é que muita gente não sabe dessas coisas. E eu também não vou ficar 

falando que “ah, eu uso nananananam” porque às vezes as pessoas nem sabem o que que 

é. Por exemplo: eu uso farinha de funghi porcini que é um tipo de cogumelo que só tem na 

Itália pra dar sabor na massa dos salgados que eu faço… E é um produto importado da 

Itália, sabe? Não é barato. E as pessoas… bom, se eu virar e falar isso, as pessoas vão 

dizer “O quê que é isso? Não conheço. Onde compra? Onde tem? O quê que é? É vegan?”, 

sabe? Então começam todos esses questionamentos. Então algumas coisas eu prefiro 

deixar pra conhecimento meu - igual eu falei - e as outras eu divido: não tem problema.  

 

E é isso… É, é isso. 
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Legal. Mas desde começo você sempre quis isso: ter o teu mesmo, nunca 

trabalhar mesmo para outros lugares? 

 

Sim, isso mesmo. Assim… quando eu tava na faculdade eu pensei em tentar 

entrar em hotel grande, fazer cruzeiro, pra conhecer o mundo, mas ainda não seria 

exatamente o que eu quero, porque eu gosto de poder escolher o meu material, de ter a 

minha qualidade, de fazer do meu jeito e quando você está em algum lugar não é assim que 

funciona, né? Você tem que ir de acordo com o que eles têm. E assim: o que mais me 

incomoda é essa parte de ingredientes ruins vendendo por muito caro. Isso eu acho 

péssimo! Eu já comi um monte de coisa que era cara e falava “Nossa, que coisa horrível!”.  

 

Então tua decisão é muito mais por querer trabalhar do teu jeito, com as 

tuas regras… 

 

Sim, sim! Isso foi, na verdade, se moldando com o tempo, depois que eu passei, 

principalmente, pelo Vegacy, que eu vi como funcionava a coisa ali. Aí eu falei “Nossa, meu, 

tipo…” Eu achei isso muito triste porque os caras… não necessariamente têm dinheiro, mas 

eles cobram tipo… um valor por uma coisa que poderia ser mais barata, entendeu? É mais 

ou menos isso. 

 

Tem muito restaurante vegetariano - pelo menos ovo-lacto - que está 

caindo muito em termos de qualidade, também, né? 

 

Sim! É legal que como tá na moda essa coisa de dieta sem glúten, sem lactose e 

tal, tá surgindo muita coisa boa, com uma qualidade incrível, as pessoas estão indo atrás de 

estudar e pesquisar, mas tem muita coisa que já está no mercado, as pessoas estão 

estáveis, a marca está conhecida e as pessoas começam a decair de um jeito… que eu falo 

“Meu deus!”. Ou, senão, não evolui: ela para ali no ponto e não vai além.  

Tanto é que o Facebook eu uso pra ver os meus concorrentes também, né? Pra 

ver como que é o trabalho deles e tal… E, nossa, o que eu já vi de gente que, quando eu 

comecei fazia umas coisas incríveis e hoje em dia tá basicamente a mesma coisa, não 

foram poucos, assim.  

 

E isso te estimula a ir melhorando teu… (cardápio)? 

 

Sim, sim! Ir atrás de coisa nova, ficar produzindo coisa nova. Eu estou louca pra 

aumentar o, assim, cardápio das coisas que eu faço! Só não o faço, ainda, por falta de 



 172

espaço, porque eu tenho um monte de ideia.  

Eu estou passando por uma fase de mudança de dieta, também - de hábitos 

alimentares - então eu estou descobrindo a culinária crudívera, não sei se você conhece… 

 

É, eu tenho uma vaga noção do que é… 

 

É a culinária crua, assim, basicamente. Você pode cozinhar até 45 graus que é 

pra destruir as enzimas. E são alimentos que eles falam… eles chamam de superalimentos 

porque essas enzimas tem efeitos no nosso corpo. Então eu estou louca pra introduzir 

muitos doces crudívoros que são coisas que eu estoucomendo e está tipo… dando certo pra 

mim, então eu queria levar isso pras pessoas também, mas é que é tudo muito… congelado, 

depende muito de geladeira e eu ainda não tenho esse espaço. Por isso que eu estou só 

esperando ir pra outra cozinha que é pra apresentar uma linha nova, assim, só de produtos 

crus.  

 

E você faz isso na tua casa, teu trabalho, ou aluga um espaço ou coisa 

assim? 

 

Atualmente eu faço na minha casa. Daí quando eu for pra essa cozinha, aí vai 

ser o meu espaço.  

 

Então é isso. Muito obrigada. Tem bastante coisa interessante. 

 

Ai, que bom! Se tiver mais alguma dúvida…  

É que eu tenho… Agora muita gente começou a vir atrás, por causa de TCC, 

alguma matéria de alguma coisa… E aí eu falo “ah, deixa eu falar tudo de uma vez” senão a 

pessoa fica tipo… fica perguntando, aí você fica tipo… falando pouquinho, pouquinho até… 

até conseguir todo o material que você precisa demora muito! 

 

Sim, sim. O ideal é realmente isso: que a pessoa vá falando tudo o que 

quiser de uma vez. O meu método é muito mais esse do que uma entrevista 

estruturada.  

 

Ai, que bom que deu certo!  

Eu te peço desculpas por ter demorado tanto pra te encontrar, mas é que… eu 

tava enrolada.  
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Você deve estar com muita demanda, agora, né? 

 

É, normalmente o segundo semestre é muito mais corrido que o primeiro. Nunca 

entendi o porquê, mas sempre funciona assim.  

 

Olha que interessante! Será que é por causa de natal, por exemplo? Você 

tem encomenda dessas datas? 

 

Não, não estouatendendo natal, ainda. É mais coisa de festa… Isso é uma coisa 

que eu ainda não entendi muito bem. Porque a gente tem um gráfico, né? Da gastronomia 

dos meses, se é um mês que vende bem, que vende menos… Dezembro a gente vende 

muito e a gente tem que aproveitar isso porque janeiro e fevereiro a gente não vende nada, 

porque tá todo mundo viajando. Mas normalmente de, vai, Março até as férias do meio do 

ano, e dessas férias do meio do ano até o Natal, a estatística é mais ou menos a mesma. Só 

que pra mim, o segundo semestre funciona muito melhor. Isso eu ainda não entendi e 

preciso começar a pesquisar o porquê dessas sazonalidades.  

 

Isso é interessante porque é uma coisa que impactaria diretamente no teu 

trabalho, não é? 

 

Sim, sim. Tipo… lucro, vendas… Tudo, né?  

 

Você faz o controle dessas coisas, rotineiramente? 

 

Tem que fazer, né? Planilha de custos, compras, listas… Sempre tem um monte 

de coisa pra fazer. Envolve, também, muito Excel, a minha área. Porque se você não faz 

essa parte de custos, você não tem ideia de quanto vocêestá ganhando, do que você está 

comprando… As vezes você pensa “ai, que legal, ganhei um dinheirinho no fim do mês” e aí 

você vai ver suas compras e você ganhou, vai… R$ 100,00, não lucrou nada! Então eu 

tenho todas essas planilhas também.  

 

E você utiliza algum método específico ou faz mais um “geralzão”? O 

básico de administração financeira? 

 

Ah, o meu é bem básico. O que eu tenho são as fichas técnicas, que isso é 

custo por receita - que tem que ir atualizando de vez em quando, porque o valor dos 

produtos muda no mercado, né? Todo dia muda, então é legal ir atualizando a cada um ou 
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dois meses, né? Pelo menos, essas planilhas. Pra você ter uma ideia de quanto está saindo 

mesmo o produto; eu tenho uma planilha com as encomendas que são entregues, os 

produtos que eu entreguei, o valor, o dia, se teve entrega de motoboy e tal e o status, se 

está realmente entregue ou não, e uma planilha com a lista de compras, com tudo que eu 

comprei descrito assim: produto por produto.  

 

E aí você fica analisando o mercado por causa dessas oscilações, né? 

 

Sim, sim.  

 

E por mais que você se programe pra atualizar a cada dois meses, a 

periodicidade de atualização dessas planilhas muda muito? 

 

Eu tento fazer sempre que eu consigo, na verdade. Porque é igual eu te falei: 

tem época que eu estou muito corrida, tem época que eu estou mais tranquila, porque eu 

sou autônoma, né? Eu, eu… É igual freela, né? Eu aceito o que aparece. Então assim: tem 

época que eu não consigo fazer praticamente nada, nem responder email, assim. Já 

aconteceu de eu passar cinco dias sem conseguir abrir meu email e quando eu fui ver, eu 

falei “Aaaai, por queeeee?!?!” 

 

É, fica um monte de coisa acumulada… 

 

É, aí você fica sofrida! Tipo “nããão!!”. Aí você fica tipo quatro horas na frente do 

computador e começa a odiar o mundo, né? Tipo “Não! Socorro! Não aguento mais, eu 

odeio a internet!”. Acho que todo mundo passa por isso, então… (muitos risos) 

 

Então essa parte de gestão, mais empresarial você faz mais com base na 

tua experiênciasobretudo daquele emprego na empresa? 

 

Sim, nesse emprego que eu tive na empresa, de ser gerente da ONE. É… Eu 

também tive muito disso no técnico e na faculdade. As faculdades em São Paulo, de 

gastronomia, elas são muito voltadas pra gestão, pra pessoa ser o chefe mesmo, porque 

tem muita faculdade que é mais voltada pra você criar pratos contemporâneos, conhecer 

mais ingredientes… Por exemplo, em Florianópolis - que um amigo meu fez lá - o que a 

gente sabe é muito diferente. Eu sou muito mais voltada pra gestão, ele já é voltado pra um 

lado muito mais gourmet. É bem interessante. É porque aqui em São Paulo é correria, é 

dinheiro, não sei o que, não sei o que… Florianópolis é… turismo… as pessoas vão lá pra 
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se divertir, pra gastar dinheiro, então lá a ideia é fazer uns pratos muito… muito legais, muito 

chiques, e aqui a ideia é formar mais as pessoas pra conseguir gerir um lugar, e se elas 

quiserem mais essa parte gourmet, e montar prato e tal, elas podem fazer um curso pra se 

especializar.  

É… É doido, isso. Se você for parar pra pensar, é muito diferente e é a mesma 

área!  

 

E isso muda o jeito que a pessoa trabalha, que lida com a profissão… 

 

Muda, muda. Esse meu amigo faz umas coisas que eu olho e digo “meu, eu não 

sei fazer isso! Como você faz?”. E ele “Ah…”. É que o forte dele é cozinha quente, né? E eu 

já sou confeitaria, aí ele fala “meu, eu não sei como você faz essas coisas de confeitaria e 

você sabe gerir tudo! Aí, ó, a gente tem que juntar!”  

 

Ah legal! E então você pensa em, depois, em ficar mais na gestão e ter 

mais uma pessoa pra te auxiliar na cozinha mesmo?  

 

Não, é… Eu quero ter uma pessoa pra me auxiliar na cozinha, mas eu não 

pretendo sair dela. Talvez no futuro eu acabe passando mais tempo na frente do 

computador que na cozinha - o que não é o que eu gostaria, mas pode ser que aconteça -, 

mas antes disso eu quero, ou melhor, não é que eu quero, eu preciso treinar uma pessoa 

pra ela fazer as coisas do jeito que eu faço. Porque como a cozinha vegan é bem diferente 

da tradicional, tem muita técnica, muito detalhezinho que é diferente, e aí isso influencia no 

resultado final da receita: sabor, textura, isso tudo. Então eu preciso treinar muito bem uma 

pessoa antes de poder fazer esse tipo de coisa. E confiar também, nessa pessoa. Tem que 

ser uma pessoa que seja bem perfeccionista e por aí vai.  

 

Bom, é isso! Muito obrigada! Agora eu vou fazer uma análise e depois te 

dou uma devolutiva, que é importante.  

 

Ah, legal, legal! Aguardo ansiosa!  

 

 

Continuamos conversando. Ela disse que ficou muito surpresa devido ao teor 

das perguntas, muito diferente de outras pesquisas, que procuram saber sobre o a escolha 

do nome “Chubby Vegan”, por que ela se tornou vegana, sobre veganismo, etc. 

Expliquei, então, que minhas perguntas tinham um recorte diferente por que a 
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abordagem ergológica procura analisar o trabalho como uma atividade humana, perpassada 

por valores, impulsos humanos permeados por um contexto social e histórico específico e 

peculiar a cada trabalhador. Ela, então ficou admirada e questionou como eu descobri essa 

teoria e resolvi fazer um mestrado com base nela. Expliquei resumidamente como entrei em 

contato com contato a Análise do Discurso e como isso me levou ao grupo a que estou 

filiada atualmente, que estuda linguagem e trabalho.  

Ela então sorriu e disse que fica muito feliz sempre que encontra alguém que 

está satisfeita com seu trabalho, “que se encontrou nele”, afinal trata-se de um elemento 

central na vida de qualquer pessoa. Eu repliquei, então que é muito raro o caso de alguém 

que, tão cedo, encontrou um trabalho que agradasse tanto. Ela concordou e afirmou que 

acha triste o fato de existirem coerções capazes de impelir alguém a seguir uma carreira 

que não goste. Começou a contar, então a história do irmão. Neste momento, decidi retomar 

a gravação do áudio. Segue a próxima transcrição.  

 

Então, não é que ele goste do que faz, mas é uma coisa que dá prazer, ele faz 

porque tem que fazer. E agora ele está pensando em fazer outra faculdade, agora depois de 

formado; já está trabalhando nisso há... sei lá, uns dez anos, porque ele já trabalha desde 

uns 16, sabe? Mas ele é infeliz, é meio infeliz, sabe? Com o que ele faz. Então eu acho 

legal, sabe? A pessoa ir atrás. Eu sempre incentivo meu irmão a ir. Ele fica meio assim, fala 

que “ah, mas o pai vai ficar meio assim e tal...”, aí eu falo “meu, o problema é o pai! Você é 

você! Você tem que fazer o que você gosta!” 

 

Sim! Que foi o que você disse que fez: bateu o pé e tudo... 

 

Sim, eu bati o pé e fui. Eu falei “meu, eu não quero saber! Eu passo fome, eu 

vou ser pobre, eu não me importo! Não tem problema! Só não quero fazer o que eu não 

gosto. Eu gosto de cozinhar, quero ser cozinheira, ficar ali no calor, com faca, corte, calor e 

tudo! Sei lá!  

 

E vegana, também. Imagino que seja uma escolha difícil dentro da própria 

gastronomia... 

 

É, o vegana veio depois. Veio depois, anos depois que eu já sabia que queria 

ser cozinheira, né? Então eu fui começando a adaptar tudo, né? Foi uma mudança assim 

brusca, que muita gente perguntava “E aí? Como você vai fazer pra cozinhar carne e não 

sei o que...?” e aí eu até pensei em mudar de curso, mas aí eu falei “Não! Não, não. Vou ser 

infeliz. Não quero”. Na Inglaterra tem uma faculdade de gastronomia vegetariana, mas é 
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muito cara, não é um dinheiro que a minha família teria pra gastar, que eu teria pra gastar, 

então eu falei “eu vou fazer aqui mesmo. Vou tentar fazer na que eu julgo ser a melhor e lá 

eu vou dar meu jeito. Eu pensei em não fazer a parte de carnes, mas se eu não fizesse, 

além de não me formar, eu ia perder muita informação legal que eu aprendi lá dentro, que 

eu uso também. É... Um monte de gente fala que... o modo que prepara a soja, o tofu, às 

vezes... eu estou na casa de algum amigo vegetariano, vegan, e a gente está cozinhando. 

Aí ele fala “ah, olha, mas que diferente o jeito que você faz!” e são técnicas que eu pensei 

em fazer depois que eu trabalhei com carne. Então me ajudou muito, foi enriquecedor de 

qualquer forma, trabalhar... Não foi muito agradável, mas tinha que ser do mesmo jeito. 

Tanto que a minha nota mais alta da faculdade foi confeitaria (9,5) e em Carnes e Aves 

(9,5). Hahaha... Eu dei muita risada quando vi. Cara, Carnes e Aves: 9,5! Foi foda! 

 

É, por que deve ter umas coisas legais pra temperar... Não sei, nunca 

preparei carne, só soja... 

 

É… tempero, manipulação, jeito de cocção... Um monte de coisa.  

 

Ah é?! Jeito de cocção? 

 

É, porque tem uma reação muito básica de proteína que é a reação de Maillard, 

que é basicamente caramelizar alguma coisa. E você pode usar a proteína vegetal pra fazer 

isso também. Você pode fazer isso com soja, pode fazer isso com tofu, com tempé e com 

várias outras coisas. E isso muda totalmente a característica e o sabor do prato, né? Eu 

falo... Eu brinco, né? Que essa é a diferença do prato de um chef bom e o de uma pessoa 

que não sabe cozinhar direito. Tanto que... às vezes mesmo... eu já ensinei amigos a 

cozinharem carne. Falei: “faz assim, ó... Deixa mais um pouco, mais um pouco... Ah, tá bom, 

agora continua a receita”. Aí a pessoa come e fala “meu, é outra receita! Eu sempre fiz outra 

receita!”.  

É legal. É um monte de coisinha básica assim, que você vai aprendendo e vai 

conseguindo aplicar. Tanto que eu ainda quero cursar química só pra saber, pra entender 

mais a fundo as reações químicas que ocorrem pra poder aplicar melhor ainda meus 

conhecimentos na gastronomia.  

 

E nenhuma dessas receitas saem iguais entre si, eu imagino, dessas 

veggies que você aplica as técnicas de carne... 

 

Não, não tem como sair igual porque são produtos diferentes, mas você 
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consegue um resultado tão bom quanto, sabe? Quantas vezes eu já não fiz prato tofu que 

as pessoas ficaram “Nossa, mas isso é muito bom e eu odeio tofu!”? (risos) Já aconteceu 

muitas vezes e eu acho isso super legal! Porque eu sempre falo “meu, tofu é muito legal, 

desde que você saiba fazer” e as pessoas ficam “mééé, é mó nojento!” e daí elas comem e 

falam “pô, é mó bom!”.  

 

Mas essa faculdade de química você pretende fazer mais pra frente? 

 

Na verdade eu pretendo fazer só um técnico em química porque eu acho que eu 

não preciso ser tipo... o gênio da química, sabe? Eu quero a parte básica pra saber... se eu 

misturar um ingrediente com outro, ou sei lá... que sal eu posso misturar com que base pra 

conseguir o que... sei lá... a maciez que eu quero, a cor que eu quero, a textura que eu 

quero... é isso que eu quero aprender a fazer, porque cozinha vegana no Brasil ainda é 

muito atrasada. Se você for ver EUA, Europa: lá eles têm muito ingrediente, muita coisa que 

a gente não tem, então a gente tem que adaptar muita coisa e testar. Então eu chamo... a 

gente fala que é cozinha experimental, porque ela é totalmente experimental. É tudo coisa 

que você vai ver se dá certo: você pensa, aí você meio que faz uma formulazinha que você 

acha que pode dar certo e começa a testar em cima dela até chegar no ponto que você 

quer.  

 

É um monte de coisinha assim. É legal, é divertido... Eu gosto!  

 

E é legal ver o quanto você é motivada. 

 

Sim, sim! Eu gosto muito de fazer o que eu faço. É que tem muita coisa e eu 

gosto de dar um passo de cada vez. Tem muita coisa que eu já tenho guardada, muito 

material, que são coisas que eu nunca testei ainda por falta de equipamento... porque aí é 

forno profissional, umas coisas mais assim... de equipamento, utensílio caro... que eu não 

tenho ainda, mas tem muita coisa ainda por vir.  

 

Especialmente quando você voltar da Itália... 

 

Ah, com certeza. Quando eu voltar da Itália, eu vou ser um monstro da 

confeitaria. É o que eu quero.  

 

Ah, bacana. Acho que agora complementou! Vou salvar o áudio aqui. 
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Posteriormente, ela contou também de uma ocasião em que ela foi fazer 

uma entrevista para ser chef no hotel Hyatt, porém não foi aceita por usar cabelos 

raspados (um colega de sexo masculino e careca foi aceito para o cargo) e possuir 

tatuagens.  

 

  


