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RESUMO 
O artigo é focado em livros oriundos de blogs, com a proposta de analisar de que modo a 
mudança de mídia e de suporte influencia e modifica a narrativa e o conteúdo originais. 
Para isso, o objeto de estudo é o blog e o livro homônimos A vida sem Crachá, da jornalista 
Claudia Giudice (2015). O trabalho aborda as características que marcam um livro e um 
blog, associando-os com base na abordagem de ecologia das mídias, a partir de Scolari 
(2015) e aos conceitos de midiamorfose, com Fidler (1998) e remediação, com Bolter e 
Grusim (2000). O registro das unidades básicas das narrativas do blog e do livro (posts e 
capítulos) analisadas é feito por meio da Análise de Conteúdo, a partir de um protocolo 
criado para a pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Blog. Livro. Narrativa. Remediação. Midiamorfose.  
 
ABSTRACT: 
This paper is focused on books that come from blogs, its proposal is to analyze in which 
way the change of media and support affect and modify the original narrative and content. 
Therefore, the objects of study are a blog and a book, both named A vida sem Crachá (Life 
without a badge, in a literal translation) of the journalist Claudia Giudice (2015). This work 
approaches the characteristics that mark a blog and a book, connecting each other based on 
the media ecology of Scolari (2015), the mediamorphosis concepts of Fidler (1998) and 
remediation of Bolter e Grusim (2000). The record of the basic units of the narrative of 
both book and blog analyzed (posts and chapters) is made using the Content Analysis from 
a protocol created for the research.  
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Introdução 

Os diários pessoais, escritos à mão em cadernos e destinados apenas à leitura do 

autor ou de pessoas por ele selecionadas, ganharam um novo fôlego com a internet e a 

existência de plataformas de publicação que não necessitavam de conhecimentos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT1 – Linguagens e narrativas. 
2 Universidade Federal de Ouro Preto – Programa de Pós-graduação em Comunicação – Comunicação e 
Temporalidades. E-mails: alinemonteiro@gmail.com; apaulamartinsp@gmail.com. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

específicos de linguagem html, os chamados weblogs ou blogs. Schittine (2004) afirma que 

“Tudo muda com a passagem do diário íntimo do papel para a internet. A posição do autor, 

de onde ele fala e para quem fala - já que agora ele possui um interlocutor. A questão da 

linguagem, que mistura a formalidade do texto escrito e a linguagem coloquial do texto 

oral” (Ibidem, p. 187). Mas como se dá essa mudança quando o texto de caráter mais 

informal e íntimo, mesmo publicado em um blog, é transformado em livro, com as 

características particulares da mídia impressa? É isto que pretendemos investigar: como a 

mudança de suporte e de mídia modifica uma narrativa e quais as características dos livros 

oriundos de blogs na internet, esse estilo de publicação que tem crescido cada vez mais. 

O objetivo principal é analisar como a mudança de mídia – de um blog para um 

livro impresso – pode modificar a narrativa e o conteúdo originais. Para isso, o objeto de 

estudo é o blog e o livro homônimos A vida sem Crachá, da jornalista Claudia Giudice. A 

fim de estudar esse tipo de publicação e as possíveis transformações com a mudança de 

suporte, recorremos à abordagem de Ecologia das Mídias, a partir de Scolari (2015), e aos 

conceitos de Midiamorfose, com Fidler (1998) e Remediação, com Bolter e Grusim (2000). 

Para analisar as características de um blog e de um livro, suas semelhanças e 

particularidades, são utilizados autores com Schittine (2004), Gonçalves (2013) e Recuero 

(2004). Já a conceituação do suporte livro é feita conforme trabalhos de autores como 

Roger Chartier (1998, 2002) e Ana Elisa Ribeiro (2013). 

 

Da linguagem escrita ao livro e ao blog 

A linguagem foi a primeira tecnologia desenvolvida pelo homem, “[...] ainda é o 

mais poderoso código disponível e vai permanecer como o principal pelo menos no futuro 

previsível.” (KERCHKOVE, 1995, p. 255). A escrita, por sua vez, é a primeira tecnologia 

criada para dar suporte e processar a linguagem, ao armazenar os sons da fala (Ibidem, p. 

256). A escrita, segundo Agamben (2009), é um dos dispositivos3 criados pelo homem, 

                                                           
3 A definição de “dispositivo” intriga pesquisadores, já que não há consenso sobre a demarcação do conceito e 
nem sobre suas formas de uso. Adotamos aqui a definição de Agamben (2009, p. 28), baseada em Foucault: o 
“dispositivo” tomaria o lugar dos chamados universais, juízos que são válidos para todos os homens, como o 
Estado, a Soberania, a Lei, o Poder. O autor italiano também retoma a apropriação da palavra grega 
oikonomia, que designa os saberes envolvidos na administração da casa, pelo catolicismo quando do 
estabelecimento de suas regras e dogmas, e que foi traduzido pelos latinos como “disposititio” (2009, p. 38). 
O dispositivo passa a determinar, assim, uma forma urgente para a solução de um problema. “[...] chamarei 
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após o desenvolvimento da linguagem. Marshall McLuhan, em entrevista à revista Playboy, 

em 1961, publicada na íntegra por Scolari (2015), afirma que existem três inovações 

tecnológicas básicas: 1) a invenção do alfabeto fonético; 2) a invenção da imprensa, no 

século XVI; e 3) a invenção do telégrafo, que marcou o início da revolução eletrônica. Para 

ele,  

 
A tipografia, ao produzir a primeira mercadoria uniformemente repetida, também 
criou Henry Ford, a primeira linha de montagem e a primeira produção em massa. 
A prensa de tipos móveis foi arquétipo e protótipo de todo o desenvolvimento 
industrial subsequente. Sem a alfabetização fonética e a imprensa, o 
industrialismo moderno não seria possível.4 (SCOLARI, 2015, p. 100-101). 
 

Roger Chartier (2002, p. 22) trata a evolução da cultura escrita em três fases, 

semelhantes ao sugerido por McLuhan: 1) a difusão, entre os séculos II e IV, do livro 

formado por páginas e folhas reunidas e encadernadas, os códex; 2) o “livro unitário”, 

escrito em língua vulgar e composto por obras e textos de um mesmo autor; e 3) a invenção 

da imprensa, no século XV, que moldou a técnica mais utilizada, até os dias atuais, para a 

produção de livros. 

 
Somos herdeiros dessa história tanto para a definição do livro, isto é, ao mesmo 
tempo um objeto material e uma obra intelectual ou estética identificada pelo 
nome de seu autor, como para a percepção da cultura escrita e impressa que se 
baseia em diferenças imediatamente visíveis entre os objetos (cartas, diários, 
livros etc). (CHARTIER, 2002, p. 22). 
 

Agamben (2009, p. 42) aponta que o desenvolvimento capitalista trouxe uma série 

de inovações tecnológicas que levaram à proliferação de dispositivos: “[...] dir-se-ia que 

hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, 

contaminado ou controlado por algum dispositivo.”. Podemos, com base no conceito de 

                                                                                                                                                                                 
literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 
seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as 
fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, 
mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 
computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria linguagem, em que há milhares e milhares de 
anos um primata – provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiram – teve a inconsciência 
de se deixar capturar.” (AGAMBEN, 2009, p. 40-41). 
4 No original: “La tipografia, al producir la primera mercancia uniformemente repetida, tambiém créo a Henry 
Ford, la primera línea de montaje y la primera producción en massa. La imprenta de tipos móviles fue 
arquetipo  y protótipo de todo el desarrollo industrial subsiguiente”. (Tradução nossa). 
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Agambem (2009), afirmar que o livro, em suas diversas formas (as tábuas, o rolo, o 

pergaminho, o códex), é um dispositivo criado para registro e leitura de textos.  

Segundo Briggs e Burke (2004, p. 74), a leitura, entre os anos de 1450 e 1800, teve 

importância crescente como “[...] instrumento para adquirir informação, pela abundância do 

que chamamos livros de referência de diversos tipos.”. A prensa possibilitou a impressão e 

a distribuição de folhetos, páginas duplas, jornais e códex com sermões, piadas, romances e 

literatura de entretenimento, que se tornaram parte da vida diária.   

  “A palavra livro é usada para designar tanto uma criação espiritual quanto um 

objeto, tanto um conteúdo intelectual quanto o seu suporte material.” (INTERCOM, 2010, 

p. 767, grifo do autor). Há diversas caracterizações para o objeto livro, trabalhando com 

quesitos como número de páginas, formato, periodicidade, propósito, etc. Ribeiro (2013) 

reúne algumas definições e propõe a seguinte acepção: 

 
[...] um objeto que serve para (1) conservar a memória da criação intelectual 
humana, especialmente a textual, cujo formato seja (virtualmente ou não) o de (2) 
páginas e cadernos organizados e divididos, tendo natureza (3) analógica ou 
digital, muito provavelmente será um livro. A separação atual entre a 
materialidade e o inscrito, isto é, hardware e software, não discrimina livro e e-
book a ponto de torná-los objetos diferenciados entre si. A despeito de serem 
tecnologicamente diversos, livros e livros eletrônicos são livros, justo em função 
de terem a mesma finalidade, assim como de, ao fim e ao cabo, guardarem 
arquiteturas semelhantes. Mesmo livros eletrônicos para serem lidos em 
dispositivos dedicados (e-readers, por exemplo) são compostos à maneira dos 
cadernos costurados que costumavam dar forma e distinguir os livros impressos 
(e mesmo manuscritos) (RIBEIRO, 2013, p. 339, grifos da autora). 
 

A primeira invenção elétrica, o telégrafo, como aponta McLuhan na entrevista à 

revista Playboy (apud Scolari, 2015), deu início ao processo de transformação que 

chamamos de mídia (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 117). A evolução da telegrafia levou ao 

surgimento da telefonia, do rádio, do cinema e da televisão. Os computadores, criados 

inicialmente como máquinas de calcular, ganharam uma nova dimensão ao serem 

transformados em dispositivos eletrônico de uso pessoal. A internet, concebida para fins 

militares e para a pesquisa acadêmica, tomou a vida civil. O livro não ficaria isento dessa 

transformação tecnológica. Chartier (1998) apresenta elementos que diferenciam os livros 

impressos dos digitais, especialmente quanto às suas materialidades distintas. O autor 

ressalta as particularidades dos processos de produção, edição, distribuição e divulgação: 
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Pode-se juntar aqui a reflexão sobre a edição e a distribuição, já que, no mundo 
do texto eletrônico, tudo isso é uma coisa só. Um produtor de texto pode ser 
imediatamente o editor, no duplo sentido daquele que dá forma definitiva ao texto 
e daquele que o difunde diante de um público de leitores: graças à rede eletrônica, 
esta difusão é imediata. (CHARTIER, 1998, p. 16). 
 

O autor (1998; 2002) acredita que a leitura realizada pela tela (de computadores, 

celulares ou tablets) modifica a ordem do discurso, já que proporciona formas de leitura 

diferenciadas, todas como opção exclusiva do leitor: 

 
O fluxo seqüencial [sic.] do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de 
que suas fronteiras não são mais tão radicalmente, visíveis, como no livro que 
encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a 
possibilidade para o leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são 
inscritos na mesma memória eletrônica: todos esses traços indicam que a 
revolução do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material 
do escrito assim como nas maneiras de ler” (CHARTIER, 1998, p. 12-13). 
 
É agora um único aparelho, o computador, que faz surgir diante do leitor os 
diversos tipos de textos tradicionalmente distribuídos entre objetos diferentes. 
Todos os textos, sejam eles de qualquer gênero, são lidos em um mesmo suporte 
(a tela do computador) e nas mesmas formas (geralmente as que são decididas 
pelo leitor). Cria-se assim uma continuidade que não mais diferencia os diversos 
discursos a partir de sua própria materialidade. Surge diante disso uma primeira 
inquietação ou confusão dos leitores, que devem enfrentar o desaparecimento de 
critérios imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitam distinguir, classificar, 
hierarquizar discursos. (CHARTIER, 2002, p. 23). 

 

As afirmações de Chartier (1998; 2002) podem ser levadas para o contexto do livro 

impresso e do blog. Os processos de criação, os objetivos e os elementos constitutivos de 

um livro e de um blog são distintos, assim como a forma de interação entre autor e leitor. A 

tendência é que a linguagem, o formato, as divisões (em capítulos e posts) sejam diferentes. 

O autor chama atenção para a ordem não mais linear surgida com a leitura eletrônica e 

aponta que novos textos podem ser criados a partir do original, já que este é aberto. O leitor 

seria capaz, então, de fazer apontamentos, recortes, acréscimos e intervenções ao texto 

original, além dos espaços deixados em branco em um livro convencional (CHARTIER, 

2002, p. 25). Chartier afirma que essa nova realidade levaria ao desaparecimento do que 

Foucault chamou de “função-autor”5, que se apropria dos discursos: um autor não é “[...] 

                                                           
5 Na conferência “O que é um autor”, de 1969, publicada no livro Estética: literatura e pintura, música e 
cinema, Foucault aborda textos escritos que não podem reivindicar autoria, como um contrato, uma carta (que 
pode ter signatário) ou um texto anônimo. Ele elenca as qualidades necessárias para a autoria: “A função 
autor é, portanto, característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos 
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nem o proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o inventor 

deles” (FOUCAULT, 2009, p. 264); é aquele “[...] a quem se pode atribuir o que foi dito ou 

escrito” (Ibidem, p. 265). A questão da autoria de um texto publicado digitalmente e 

comentado pelo público é ampla e tem sintonia com o tema deste artigo, mas não será 

tratado aqui.  

Para Chartier, as possibilidades de um livro virtual fragmentam a leitura e 

dificultam a percepção de um livro como obra. “Num certo sentido, no mundo digital todas 

as entidades textuais são como bancos de dados que procuram fragmentos cuja leitura 

absolutamente não supõe a compreensão ou percepção das obras em sua identidade 

singular.” (2002, p. 23). É possível pensar essas questões apontadas pelo autor para a 

publicação dos diários virtuais, os blogs, em que os textos postados passam a integrar o 

banco de dados, podendo ser acessados em conjunto ou separados, levados para outras 

plataformas de publicação ou compartilhados em redes sociais digitais.  

O autor vê positivamente o desenvolvimento de argumentos e demonstrações com a 

leitura eletrônica, graças às muitas possibilidades de uso do hipertexto virtual. Lévy (1996, 

p. 39), em O que é o virtual?, pondera que todo texto, não importa seu suporte, é um objeto 

virtual que possibilita múltiplas leituras, em que um texto lido ou ouvido é rasgado, 

amarrotado, torcido e recosturado para formar novos textos. O hipertexto, para Lévy, pode 

ser identificado na leitura em qualquer suporte, não necessariamente nos modelos 

eletrônicos: “[...] é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns deles vão se realizar 

sob o efeito da interação com o usuário. Nenhuma diferença se introduz entre um texto 

possível da combinatória e um texto real que será lido na tela.” (LÉVY, 1996, p. 40). Notas 

de pé de página, com comentários do autor, do editor ou do tradutor do texto, assim como 

índices onomásticos, são exemplos de hipertexto que estão no mundo do livro impresso. A 

virtualidade apenas permite novas formas de acesso ao mesmo tipo de informação. A 

                                                                                                                                                                                 

no interior de uma sociedade.” (FOUCAULT, 2009, p. 274). O estudioso ainda defende que: “[...] a função 
autor está ligada ao sistema jurídico e institucional, que contém, determina, articula o universo dos discursos: 
ela não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em 
todas as formas de civilização; ela não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, 
mas por uma série de operações específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo 
real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de 
indivíduos podem vir a ocupar.” (Ibidem, p. 279-280). 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

evolução tecnológica trouxe novos artefatos e dispositivos para a leitura, como arquivos 

preparados para leitura na tela de um computador (por exemplo, com a extensão .pdf) e os 

vários tipos de livros virtuais, que dão suporte aos diferentes formatos de texto eletrônico. 

As plataformas on-line de publicação, como os blogs, fazem parte dessa evolução 

tecnológica e podem ser classificadas como dispositivos de escrita e de leitura.  

O blog caracteriza-se como uma espécie de “diário íntimo”, feito para ser publicado 

na internet e lido por outras pessoas, conhecidas ou não. Diferente do tradicional diário 

pessoal, é voltado para um público. “É essa estranha mistura que torna tão difícil a 

definição do estilo de texto do blog.” (SCHITTINE, 2004, p. 186). Segundo Recuero 

(2004), os blogs têm como características microconteúdo, organização cronológica, 

atualização frequente e facilidade de publicação (dispensando o conhecimento de 

linguagens como o html, por exemplo). Gonçalves (2013) reforça que o blog é um site que 

possui a vantagem de ser atualizado por leigos.  

 
O diferencial dos blogs para as velhas mídias, como a TV, o rádio e o jornal, é 
que a comunicação deixou de ser unilateral para ser bilateral, ou seja, não 
funciona mais com uma pessoa falando/ escrevendo enquanto a outra somente 
ouve/ lê. No mundo dos blogs, mais conhecido por Blogosfera, o consumidor 
(leitor/ internauta) passou também a expor sua opinião a respeito de qualquer 
assunto, podendo publicá-la em seu próprio blog ou no de terceiros, na forma de 
comentários. (GONÇALVES, 2013, p. 13). 
 

 Recuero (2004, p. 19) explica que “Os blogs são herdeiros das páginas pessoais, 

com mais dinamismo e mutabilidade. Os blogueiros escrevem sobre os assuntos que mais 

lhe agradam, podendo um blog versar sobre, praticamente, qualquer coisa.” Os assuntos são 

os mais variados, de acordo com os interesses pessoais de seu criador. Nesse sentido, Luís 

Mauro Sá Martino (2010) afirma que “A decisão de criar um blog, assim como a definição 

do conteúdo, está pautada em critérios pessoais de edição a respeito do que será tornado 

público.” (p. 180, grifo do autor). Conforme também aponta Schittine (2004): 

 
O autor passa a escrever seu diário [o blog] pensando que aquilo que ele está 
vivendo poderá interessar ao público: é quando a motivação narcisita aparece. 
Para que sua história de vida interesse ao leitor, é preciso que o diarista 
[blogueiro] comece a rever e a redirecionar determinadas ações e modos de 
pensar para agradar o público. É como se ele aprendesse a dar relevo a uma 
característica ou fato em particular por serem os que mais interessam aos leitores. 
(SCHITTINE, 2004, p. 221). 
 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

Assim fez a jornalista e empresária Claudia Giudice em seu blog A vida sem 

crachá6, no qual publica crônicas, minicontos e diversos textos autorais, especialmente 

sobre o que chama de “sua volta por cima” e “plano B”, depois de sua demissão e da 

necessidade de buscar um novo caminho profissional. Após dois anos de publicações no 

blog, a autora compilou e adaptou o conteúdo digital para um livro impresso, fazendo o 

caminho contrário dos chamados “diários íntimos” que começaram no meio impresso (de 

modo manuscrito) e foram ganhando novos formatos no ambiente virtual. Esse formato tem 

se mostrado uma tendência do mercado editorial. Diversas editoras do País apostam cada 

vez mais em obras de conteúdos e autores oriundos da internet, como blogueiros e 

youtubers.  

 

Midiamorfose e remediação 

A partir da abordagem da Ecologia de Mídias, é possível pensar a transformação 

dos diários pessoais nos blogs e, em sequência, destes em livros. A Ecologia das Mídias 

trabalha com a observação do ambiente comunicacional como uma metáfora do ambiente 

biológico, em que um novo membro surgido do meio modifica os já presentes e é 

modificado por eles: os meios são as espécies que habitam o ambiente da Comunicação. 

Segundo Scolari (2015, p. 19), a abordagem da Ecologia de Mídias é generalista, não se 

fixando em qualquer meio em especial ou em um período de tempo delimitado: ela aborda 

desde o surgimento da linguagem e de seus registros até o surgimento do digital e sua 

influência em nossos dias. É importante frisar que, de acordo com essa abordagem, as 

novas formas de comunicação não decretam a morte das mídias já estabelecidas, mas 

podem levar à desaparição daquelas, tanto antigas como novas, que não se adaptam às 

novas configurações do ambiente.  

 Observar o surgimento dos blogs sob a perspectiva da Ecologia de Mídias leva à 

constatação de que a plataforma de publicações se porta como uma adaptação do 

componente digital ao ambiente da Comunicação. A possibilidade de publicar as entradas 

de um diário em um suporte on-line capta um público interessado em escrever e divulgar 

                                                           
6 Tanto o blog como o livro da autora são melhor descritos no tópico seguinte. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

sua escrita, ainda que a novidade implique tirar o “secreto” dos diários pessoais, visto que a 

publicação na internet tem amplo potencial de alcance.  

  Para Fidler (1998), o processo em que os meios, novos ou antigos, buscam 

características já comuns para a audiência, para que se facilite seu acesso e a sua 

compreensão pelo público, é chamado de Midiamorfose. Esse processo reforça a metáfora 

biológica da Ecologia de Mídias e acrescenta uma nova possibilidade: meios novos que, de 

alguma forma, aproximam-se de tecnologias bem aceitas pelo público têm mais chance de 

sobrevivência. De acordo com Levinson (2015), a aproximação de novos meios digitais 

com meios pré-digitais facilita ainda mais sua absorção pelos usuários, pois as alterações 

entre eles são mínimas. Dessa forma, podemos afirmar que a proximidade oferecida pelo 

diário virtual aos escritores dos diários pessoais levou à disseminação do blog junto aos 

autores e à sua consolidação como espaço de produção de conteúdo próprio, de leitura e de 

compartilhamento, tanto de escritas como de leituras.  

 A Midiamorfose, segundo Fidler (1998, p. 58), acontece por coevolução (quando as 

mídias se desenvolvem juntas, uma influenciando no progresso da outra, sejam novas ou 

antigas); por convergência (que é a união de diversas mídias e tecnologias, analógicas e 

digitais, e acontece entre os meios, quando um se relaciona diretamente com o outro, ou 

entre os meios e os sujeitos, quando um e outro se moldam ao longo do tempo); e por 

complexidade (que indica o caos como componente necessário para a transformação do 

ambiente midiático). A evolução dos diários pessoais para as plataformas digitais de 

publicação pode ser caracterizadas tanto pela coevolução como pela convergência, de 

acordo com o proposto por Fidler: o diário impresso e o digital coevoluem e convergem, 

fortalecendo a escrita individual e sua publicação e propagação na internet.  

Em concordância com Fidler (1998) e ampliando a visão da evolução do ambiente 

midiático, Bolter e Grusin (2000) introduzem o conceito de Remediação, “a representação 

de um meio em outro”7 (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 45). Os autores afirmam que a 

Remediação é uma característica da mídia digital, mesmo que não tenha surgido com ela. 

Isso porque o digital amplia as possibilidades de uma mídia utilizar características de 

outras, facilitando seu processo de reconhecimento pelo público. Com a evolução das 

                                                           
7 No original: “[...] the representation of one medium in another [...]” (Tradução nossa). 
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plataformas de publicação de blogs, ampliou-se a possibilidade de utilização de outros 

elementos midiáticos, além do texto: fotos, imagens, áudios, vídeos e outros podem ser 

adicionados às postagens, conferindo ao blog um caráter hipermidiático.  

O objeto de estudo deste artigo, o blog A vida sem crachá, utiliza-se tanto de recursos 

de Midiamorfose como de Remediação em suas publicações. Assim, com base nos 

conceitos apresentados acima, iniciamos o olhar sobre o objeto.   

 

A vida sem crachá 

Após uma carreira sólida e bem sucedida na Editora Abril, a jornalista Claudia 

Giudice foi demitida em 2014, em meio à crise econômica brasileira, e precisou reorganizar 

sua rotina e sua vida, superar a perda do emprego e descobrir uma nova forma de trabalho. 

O blog A vida sem crachá8, que faz parte desse momento de transição profissional, foi 

transformado em livro em 2015, publicado pela editora Agir.  

O blog conta com as categorias Trabalho, Carreira, Comportamento, 

Empreendedorismo, Plano B e Histórias, além de textos publicados “sem categoria”. O 

primeiro post, “A primeira vez na portaria de um prédio de escritórios”9, data de 23 de 

setembro de 2014 e apresenta a autora e o início de sua história “sem crachá”. A seguir, é 

transcrito um trecho no qual ela fala sobre suas intenções ao criar o blog: 

 
A proposta desse blog é falar sobre a vida sem crachá. Prometo que não será um 
muro de lamentações. Prometo não destilar ódios nem amarguras, porque não os 
tenho. A minha intenção é fazer uma crônica sobre as descobertas dessa minha 
nova vida e compartilhar com amigos (e, porque não, inimigos) as minhas 
experiências. Tentarei ser leve e divertida. Tentarei ajudar, de alguma forma, 
aqueles que estão passando por isso agora ou que passarão um dia. Não serve de 
consolo, eu sei, mas acontece com quase todo mundo. Sempre soube disso e me 
preparei para isso. Mas esse é assunto para outro post. De amanhã talvez. 
(GIUDICE, 2014). 
 

O trecho se caracteriza por mostrar a evolução entre o diário pessoal e secreto aos 

diários virtuais, ao usar expressões como “compartilhar com os amigos (e, porque não, 

inimigos), as minhas experiências” ou “Prometo que não será...”. Desde o início, a 

publicação é pensada para um público leitor, mesmo que a autora ainda não o conheça.  

                                                           
8 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com>. Acesso em: 15 set. 2017. 
9 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2014/09/23/a-primeira-vez-na-
portaria-de-um-predio-de-escritorios/>. Acesso em: 15 set. 2017. 
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O blog continua a ser atualizado, com postagens sobre empreendedorismo, trabalho 

e recomeço. Por exemplo, o texto “Aconteceu assim”10, uma breve crônica, foi publicado 

em 17 de outubro de 2017. Atualmente, os posts são bem variados, contando com crônicas 

e textos mais literários, como o citado, mas grande parte mantém a linguagem autoral, uma 

característica do universo blogueiro, e com a temática do empreendedorismo, com dicas 

sobre como desenvolver o “plano B”. 

Após a experiência com o blog e com a pousada “A Capela” – localizada em 

Arembepe (Salvador – BA), que a autora já possuía antes de perder o emprego e que se 

tornou o seu “plano A” –, Claudia Giudice decidiu reunir os textos já publicados e 

transformá-los em um livro homônimo, que foi lançado em agosto de 2015, 11 meses 

depois do lançamento do blog. Como a autora conta na orelha da obra: “A escrita me 

salvou. Me contratei para escrever o blog A vida sem crachá, que se transformou neste 

livro” (GIUDICE, 2015). No Prefácio da obra, assinado por Laurentino Gomes, ele 

descreve a obra: 

 
Este livro conta um pedaço dessa história. Claudia Giudice se viu obrigada a abrir 
mão de uma carreira na qual apostara todos os seus esforços e todo o seu talento 
ao longo de 23 anos. Foi demitida de forma sumária, parte de uma leva de cortes 
determinados pelas necessidades orçamentárias da empresa. Em vez de cair no 
desespero, porém, decidiu transformar o limão numa limonada: virou dona de 
pousada no litoral da Bahia, onde hoje, como o leitor poderá observar, sente-se 
novamente feliz e realizada. (GOMES, 2015, p. 9) 
 

“A vida sem crachá: a dor de perder um emprego e a experiência de dar a volta por 

cima com um plano B” possui 190 páginas e é dividido em 19 capítulos, além de prefácio, 

prólogo, epílogo, agradecimentos e um glossário com termos ligados à área administrativa.  

 

Procedimentos metodológicos e análise 

A fim de discutir as mudanças na narrativa, na linguagem e no conteúdo decorrentes 

da mudança do suporte blog para o livro, utilizamos o registro das unidades básicas das 

narrativas do blog e do livro por meio da Análise de Conteúdo, a partir de um protocolo 

criado para a pesquisa. Bardin (2011) ressalta que o protocolo para a Análise de Conteúdo 

trata-se de uma ferramenta metodológica composta diversas técnicas para traçar o 

                                                           
10 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2017/10/17/aconteceu-assim/>. 
Acesso em: 23 out. 2017. 
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levantamento de indicadores, que possibilitam fazer inferências quanto aos objetos 

analisados.  

A proposta não é a descrição dos conteúdos, mas a detecção dos conteúdos 

implícitos ou explícitos que são recorrentes na narrativa. Nesse sentido, os objetos deste 

estudo são observados sob a análise categórica temática, uma das técnicas da análise de 

conteúdo, que funciona por meio de operações de desmembramento do texto ou do objeto 

analisado em unidades/categorias (BARDIN, 2011, p. 201). Segundo a autora, “A 

categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 

por diferenciação e, em seguida, por reagrupamentos segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos.” (Ibidem, p. 147, grifo da autora). 

As unidades selecionadas, capítulos e postagens no blog, escolhidas entre os 

primeiros 11 meses de atuação do blog que tenham correspondência no livro, são analisadas 

e comparadas, de modo que apontem as relações existentes entre a narrativa e seus 

respectivos suportes, suas semelhanças e diferenças e como uma mídia interfere na 

publicação em outra, como elas se retroalimentam e se influenciam. 

O livro é dividido em 19 capítulos. Para este artigo, foram selecionados três 

capítulos aleatórios e suas postagens originais no blog A vida sem crachá. São eles: “O 

mergulho”11 – post de 12 de fevereiro de 2015, publicado com o mesmo título no quinto 

capítulo do livro (GIUDICE, 2015, p. 36-38); “A água de João”12 – texto publicado no blog 

em 19 de janeiro de 2015 e que também compõe o capítulo 6 da obra impressa, cujo título é 

“A água de João e como descobrir a hora de partir para o Plano B” (Ibidem, p. 39-46); e 

“Faça você mesmo”13 – postagem do dia 21 de novembro de 2014 com capítulo homônimo 

no livro, o 11º (Ibidem, p. 109-115).  

O primeiro item do protocolo de análise é o título utilizado. Em seguida, observa-se 

a posição do texto nos dois suportes: ele está, no livro, na mesma ordem publicada no blog 

                                                           
11 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2015/02/12/o-mergulho/>. 
Acesso em: 15 set. 2017.  
12 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2015/01/19/a-agua-de-joao/>. 
Acesso em: 15 set. 2017.  
13 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2014/11/21/faca-voce-mesmo/>. 
Acesso em: 23 out. 2017.  
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original? O terceiro ponto diz respeito ao tamanho do texto publicado, em parágrafos, para 

verificar acréscimos ou supressões. Em seguida, observa-se a utilização de elementos de 

outras mídias, como vídeos, áudios e imagens, no blog, e como se deu essa utilização 

também no livro impresso. O Quadro 1 mostra a análise dos três capítulos selecionados do 

livro e seus respectivos posts originais no blog.  

 

Quadro 1 - Análise de A vida sem crachá, blog e livro 
 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Blog Livro Blog Livro Blog Livro 
Título O mergulho O mergulho A água de 

João 
A água de 

João e como 
descobrir a 

hora de 
partir para o 

Plano B 

Faça você 
mesmo 

Faça você 
mesmo 

Data da 
postagem/ 
capítulo 

12/02/2015 5 19/01/2015 6 21/11/2014 11 

Capítulo/ 
post anterior 

Sem crachá 
no Ceasa 

O processo 
(dolorido) de 
incorporar a 

vida sem 
crachá 

Suco de 
laranja 

O mergulho Travessia 
oceânica 

Felicidade 
com menos 

grana. 
Simples 
Assim 

Capítulo/ 
post 

posterior 

Eu não vi o 
filme Amor 

A água de 
João e como 
descobrir a 

hora de 
partir para o 

Plano B 

A fuga de 
Desirré 

Partiu plano 
B 

Semana 
péssima 

Sessenta 
horas em 
um curso 

para 
empreende

dores 
Tamanho do 

texto 
(parágrafos)  

11 10 10 24 4 30 

Utilização de 
outras mídias 

Não há fotos 
ou vídeos. 

Mas a 
postagem 
contém 

comentários 
dos leitores, 

anúncio 
publicitário, 
links para 

artigos 
relacionados 

e opções 
para o 

compartilha
mento do 

post. 

Não Não há fotos 
ou vídeos. 

Mas a 
postagem 
contém 
anúncio 

publicitário, 
links para 

artigos 
relacionados 

e opções 
para o 

compartilha
mento do 

post. 

Não Uma foto, 
além de 
anúncio 

publicitário, 
comentários, 

links para 
artigos 

relacionados e 
opções para o 
compartilhame

nto do post. 

Não 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Nota-se que a ordem da publicação não é similar nos dois veículos. “O mergulho”, 

por exemplo, é postagem mais recente (12/02/2015) analisada neste estudo e um dos capítulos 

iniciais (o quinto) do livro. Isso demonstra que houve uma reordenação e uma preparação 

dos textos para a edição impressa e que a ordem do material original foi revista para 

publicação. Processo similar ocorreu com os outros exemplos analisados. Já os textos dos 

itens estudados variam entre a transcrição revisada do post original e o complemento do 

conteúdo, anexando também outros posts e outros conteúdos específicos do livro. 

A primeira dupla analisada (post e capítulo), “O mergulho”, possui o mesmo título 

tanto no meio digital como na versão impressa. O texto foi simplesmente transcrito do blog, 

apenas com uma revisão ortográfica que corrigiu eventuais erros de português de 

padronização, como “sai” para “saí” e o número 50 passou a ser escrito por extenso. Uma 

alteração interessante refere-se ao uso do ponto de exclamação, muitas vezes repetido na 

linguagem da internet: “– Isso é que é vida, hein!!!, festejou ele, impressionado com meu 

olhar embriagado.”14 No livro, a interjeição “hein” foi mantida com apenas uma 

exclamação (GIUDICE, 2015, p. 38). O texto posterior no blog, “Eu não vi o filme Amor”, 

carrega em si características do texto dos diários pessoais. Todo o capítulo está com a fonte 

em itálico, estratégia que também é utilizada em outras partes da obra para trechos que 

copiam integralmente os posts do blog.  

Isso também é feito em “A água de João”. O capítulo referente se inicia com o texto 

do post, também em itálico, com a supressão de algumas frases e a revisão ortográfica. Em 

seguida a autora vai além, complementa o texto, explicando a escolha da história do menino 

João citado no blog, fala sobre “o vício do crachá”, citando relato de outra pessoa e compila 

uma lista de “aprendizados”15 sobre os exemplos apresentados abordando a questão do 

“plano B”, tema central do livro. Há um tipo de hipertexto de textos impressos, mostrando 

que ele não se limita ao meio digital: A palavra “payback” é escrita em itálico e seguida de 

um asterisco que remete ao glossário do final do livro, mas não há uma explicação na 

página além do sinal gráfico. O texto “A água de João” segue o capítulo “O mergulho”, no 
                                                           
14 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2015/02/12/o-mergulho/>. 
Acesso em: 15 set. 2017. 
15 Diversos capítulos do livro são encerrados com uma lista de “aprendizados” escrita em tópicos.  
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livro. No blog, o texto antecede “O Mergulho” em um mês (foi publicado em 19 de janeiro 

de 2015, enquanto o outro, em 12 de fevereiro do mesmo ano).  

Já o capítulo 11, “Faça você mesmo”, tem temática similar ao post original, de 

mesmo nome, transcrevendo alguns de seus trechos de modo bem resumido e sem o uso do 

itálico; ainda reúne partes de outras postagens do blog – como “As lições das vacas 

soviéticas”16 e “Planejamento com coeficiente de mangue”17 –  além de acrescentar ideias 

específicas para o livro.  Dos três textos analisados, este é o que foi publicado primeiro no 

blog, mas aparece quase ao fim do livro. No material digital, o texto posterior, “Semana 

péssima”, traz características da linguagem dos diários pessoais, e está no livro como parte 

integrante do capítulo 4, intitulado “O processo (dolorido) de incorporar a vida sem 

crachá”.  

 
 
Considerações finais 

Após a observação do blog e do livro A vida sem crachá, vimos que, em um sentido 

que podemos classificar como característico do modelo de Ecologia de Mídias, o livro e a 

escrita tomaram assento nas mídias digitais contemporâneas e, em seguida, a escrita 

desenvolvida no ambiente digital deixa os bits e bytes e toma as páginas impressas de um 

livro, em um movimento pendular que corrobora as afirmações de Fidler (1998) e Bolter e 

Grusin (2000) sobre a Midiamorfose e a Remediação.  

A análise das postagens e dos capítulos selecionados nos mostra que, apesar de se 

tratarem de suportes diferentes, merecem linguagens e tratamento diferenciados, muitos 

trechos são transcritos para a edição impressa, apenas com uma revisão ortográfica, como 

ocorre integralmente com “O mergulho”. É possível observar, como na postagem “A água 

de João”, que a estrutura de publicação do livro contou com um trabalho editorial que 

privilegiou a estratégia narrativa de suprimir parte da postagem original para que o texto se 

                                                           
16 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2014/10/02/as-licoes-das-vacas-
sovieticas/>. Acesso em: 26 set. 2017. 
17 Disponível em: <https://claudiagiudiceemavidasemcracha.wordpress.com/2014/10/05/planejamento-com-
coeficiente-de-mangue/>. Acesso em: 26 set. 2017. 
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adequasse à sequência lógica demandada pelo livro. O mesmo processo ocorreu em “Faça 

você mesmo” que reúne diversos post do blog. 

Sabe-se que levar o conteúdo original de uma mídia a outro suporte, sem o 

tratamento adequado, pode prejudicar o material, tanto original como posterior, ao 

demonstrar que as características intrínsecas do segundo produto não são levadas em 

consideração com o cuidado que deveria receber. O livro A vida sem crachá mantém a 

temática e o estilo de escrita do blog, sendo mais informal e com uma divisão que 

possibilita até a leitura dos capítulos de forma não sequencial. Identificou-se um trabalho de 

preparação editorial, muitas vezes não tão evidente em obras oriundas de blogs, algumas 

mantêm indicações de links ou outros posts, por exemplo, usando a linguagem 

predominantemente da internet e com uma ordenação que pode prejudicar o entendimento 

de leitores que não acompanham o blog. Apesar de usar uma linguagem informal, quase 

como uma conversa com o leitor, nos capítulos do livro de Giudice analisados, não foram 

encontrados esses tipos de erros. Talvez isso se deva à própria formação profissional da 

autora, que é jornalista com grande experiência no ramo editorial. Assim, também é 

possível acreditar que o preparo editorial com livros originados de blogs se apresenta como 

um mercado potencial para profissionais da comunicação e da editoração, que podem 

contribuir na produção de um produto mais bem acabado para o consumidor final.  

É preciso enfatizar que a pesquisa realizada utilizou apenas um objeto. Para que os 

impactos da transformação de blogs em livros possa ser verificado, é necessária a 

ampliação da amostra, com a observação de mais livros oriundos de blogs. O mercado 

editorial não registra, até o momento, pesquisas sobre o assunto.  

Podemos, ainda, retomar as previsões sobre o fim do livro impresso, que parecem 

não ter se concretizado. Eco e Carrière (2009) são taxativos ao tratar da sobrevivência do 

livro, descartando qualquer possiblidade de sua extinção, ou mesmo, que ele seja relegado 

como suporte de leitora. O livro exerce um fascínio especial em leitores e autores e 

permanece forte no mercado editorial, convivendo com os e-books, os blogs ou outras 

plataformas de publicações de textos.  
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