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RESUMO 

Baseando-se no princípio de seleção operante, é possível supor que certas práticas verbais em 

uma comunidade tendam a ser, inicialmente, diversas e ao longo do tempo se tornem menos 

diversas em algumas de suas dimensões. Com o objetivo de estudar esse possível fenômeno, 

neste trabalho analisaram-se interações verbais nos blogs dos jornalistas Luís Nassif (LN) e 

Ricardo Kotscho (RK), para identificar aspectos que pudessem ser caracterizados como 

diversidade e como uniformidade na interação entre participantes, e com respeito a um tema 

político-alvo. Serviram como fonte um post relacionado com os partidos políticos PSDB e PT 

publicado no blog de RK, depois reproduzido no blog de LN, assim como seus respectivos 

comentários. Os comentários foram analisados segundo três aspectos principais: (1) 

posicionamento e forma de interação entre participantes (classificados quanto à 

concordância/discordância entre participantes, entre outras categorias, e classificados quanto à 

forma de apresentá-lo, isto é: com argumento que sustente a posição ou sem argumento); (2) 

posicionamento e forma de interação sobre PSDB/PT (classificados como favorável ou 

desfavorável a esses partidos, e com relação à maneira de apresentá-lo: citando 

aspectos/estratégias do programa do partido/político ou desqualificando o partido/político, por 

exemplo); (3) posicionamento e forma de interação sobre a orientação da mídia na cobertura 

política (sendo a orientação da mídia classificada como favorável ou desfavorável ao PSDB/PT, 

e classificados segundo a forma de apresentá-lo: com críticas/desqualificações dirigidas ao 

trabalho de empresas/jornalistas específicos ou a empresas/jornalistas em geral). Em ambos 

os blogs encontrou-se diversidade no posicionamento e na forma de interação entre 

participantes. Nas interações sobre política, encontrou-se uniformidade no posicionamento do 

grupo de LN: a grande maioria se posicionou de modo favorável ao PT ou desfavorável ao 

PSDB. No blog de RK, a relação entre posicionamento favorável e desfavorável ao PSDB/PT 

ficou mais equilibrada, mas foi maior o número de participantes que se posicionou 

desfavoravelmente ao PSDB em comparação com o número que se posicionou de modo 

desfavorável ao PT. Com base em resultados desta e de outra pesquisa em que o blog de LN 

serviu como fonte, considera-se possível que o comportamento dos participantes do blog de LN 

tenha passado/esteja passando por processo de seleção, que resultaria em maior uniformidade 

na orientação político-partidária de seus integrantes. Discutem-se possibilidades e limites para 

diversidade/uniformidade do produto de interações realizadas na web e para intervenções que 

pretendam alterar práticas culturais amplamente disseminadas. 
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