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Resumo: Este trabalho tem como tema a análise das representações geográficas em blogs. 

Utilizou-se aqui o recorte das identidades nacionais e regionais, através da análise de blogs de 

brasileiros no exterior, pois os blogs se constituem como alternativa para o estudo da geografia.  

Palavras Chaves: Representações Geográficas, Blogs, Identidades. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema as representações geográficas através dos blogs como 

forma de construção das representações geográficas. Utilizou-se aqui o recorte das identidades 

nacionais e regionais, através da análise de blogs de brasileiros no exterior. Um questionamento 

importante, antes de adentramos no tema deste artigo, é: a análise deste nosso objeto estaria 

dentro do que entendemos como Representação da Geografia? O que são blogs? Estudar blogs 

como recurso para a Geografia torna-se muito pertinente quando associamos aos temas 

característicos da Ciência Geográfica, estando entre estes temas às representações e as 

identidades relacionadas com os espaços. Além do estudo dos blogs para o caso das 

representações e das identidades, temos também a possibilidade de acrescentar a ciência uma 

reflexão a respeito dos conceitos existentes sobre o espaço. Os conceitos científicos não são 

cristalizados. Devem ser vistos como verossimilhança do real, probabilidades do real. Daí a 

importância da construção de novos conceitos e reformulação de conceitos levando em conta a 

experiência e vivência do indivíduo fazendo diferentes reflexões acerca do espaço. 



Na Geografia o estudo do ciberespaço e de seus elementos é uma demanda atual. O 

sentido político na interpretação das formas espaciais é essencial não só na dimensão material, 

mas na imaterial. 

O Ciberespaço em Geografia  

O uso cada vez mais frequente das tecnologias da informação, permite alguns autores 

como, Leyy, a falarem de um ciberespaço, 

A virtualização pode ser definida como o movimento inverso da 
atualização (...) a virtualização fluidifica as distinções instituídas, 
aumenta os graus de liberdade, cria um vazio motor. Se a virtualização 
fosse apenas a passagem de uma realidade a um conjunto de 
possíveis, seria desrealizante (...) A virtualização é um dos principais 
vetores da criação de realidade. (LEVY, 1996) 

É possível realizar a análise geográfica em blogs seja de forma subjetiva ou objetiva. A 

indissociabilidade da relação espaço real e ciberespaço permite uma maior compreensão desta 

nova forma de apreensão espacial e suas inúmeras possibilidades no mundo atual. Esta nova 

forma de saber, esta “nova fronteira”, tem suas possibilidades geográficas de informação 

multiplicadas, e dessa forma, os blogs se constituem como uma linguagem de representação 

espacial, podendo, portanto, também ser uma ferramenta para o estudo geográfico. Na 

sociedade da informação, o ciberespaço é um instrumental técnico, onde se interconecta com a 

sociedade e cultura com o advento das novas tecnologias da informação. 

É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e 
a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. 
As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 
quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo cria 
espaço (SANTOS,1996) 

Blogs se constituem em uma forma de expressão (individual ou coletiva) do espaço, isto 

é, espaços representados por uma visão de mundo específica.  

Seja como for, o weblog surgiu como uma ferramenta simples de criar 
conteúdo dinâmico em um website. É baseado principalmente em dois 
aspectos: microconteúdo, ou seja, pequenas porções de texto 
colocadas de cada vez, e atualização freqüente, quase sempre, diária 
(RECUERO, 2002). 

 



Os blogs possibilitam o resgate da linguagem, visto que se vive hoje uma crise de 

autoria. Vivemos em uma crise da palavra, uma ausência de significados. Temos hoje a 

necessidade de reaprender a ver o mundo, ter a capacidade de ler dentro, isto é, ler as 

entrelinhas, entender e compreender fenômenos, estabelecer relações possíveis para a 

realidade. No entanto, toda vez que, fatalmente, nos reduzem a posição de reprodutores do 

conhecimento produzido por outros, nos esvaziam da autoria necessária para transformação da 

sociedade. A lucidez crítica e criadora nos proporciona a possibilidade de leitura e compreensão 

do mundo. Esse “desvelamento de discursos” é objetivo da Deve-se construir o conhecimento 

com lógica analítica, mas também sensível. Hoje infelizmente, há a apropriação de palavras de 

cunho popular pelos agentes hegemônicos, o esvaziamento de sentido e o retorno para o povo, 

isto é a manipulação de discursos, dentre ele o geográfico para justificar e manter a lógica 

dominante de visão de mundo. 

E não nos enganemos, toda leitura mexe com a gente, pouco mais, 
pouco menos. Às vezes, é comum nós banalizarmos tanto as coisas 
que as palavras, faladas ou escritas, parecem ter perdido 
completamente o estatuto de dizer algo. É isso mesmo. Às vezes 
somos delicados como neanderthais e poucas coisas, quase nada, nos 
comove nesse paraíso de cimento armado e morte por inanição 
(SOUSA NETO, 2008). 

Valorizar as diferentes apreensões e análises dos espaços permite uma compreensão 

geográfica mais ampla. Possibilitar o entendimento da geografia como uma ciência da relação do 

homem e meio, utilizando seus sentidos juntamente com a abstração, de modo que o indivíduo 

construa sua própria imagem e ideia do espaço, alcance com isso percepções bem próximas do 

que há de fato no real. 

EMERGÊNCIA DO CIBERESPAÇO E IDENTIDADE TERRITORIAL 

 

A partir da leitura de Stuart Hall (2005), torna-se possível entender o conceito de 

identidade. O autor afirma que foi o projeto da modernidade que produziu um sujeito unificado, 

localizado como indivíduo social. As transformações estruturais e institucionais que deslocam o 

centro das sociedades modernas estão fragmentando e relativizando a identidade até então vista 

como unificada e estável. Nesse sentido, ele compreende a identidade como uma `celebração 

móvel`, ou seja, em constante mudança e variadas `versões`de acordo com a adaptação 

contínua as relações sociais. Para a discussão da construção da identidade faz-se necessário 



compreender a diferença entre identidades e papéis. Nas palavras de Castells (1999), 

 

(...) Papéis são definidos por normas estruturadas pelas instituições e 
organizações da sociedade. Identidades, por sua vez, constituem 
fontes de significado para os próprios atores, por eles originadas, e 
construídas por meio de um processo de individuação(...) 

 

Desta forma, identidade tem sua base de significado construída através da 

internalização, isto é são autodefinidas. Já o papel social é direcionado pela função exercida em 

comunidade. Identidade cultural é uma representação do indivíduo em sua ideia de instituição 

cultural (um exemplo seria um a nacionalidade). 

 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 
culturais, mas também de símbolos e representações. Uma cultura 
nacional é um discurso- um modo de construir sentidos que influencia 
e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós 
mesmos (HALL, 2005). 

 

Nas palavras de Stuart hall: “As nações modernas são, todas, híbridos culturais.” A 

convivência em rede nos proporciona um salto na comunicação com a possibilidade de produção 

colaborativa. Os blogs são ferramentas de recuperação da escrita, da construção dialógica de 

identidades e/ou recuperação destas. Em relação a dialética das identidades: “As culturas 

híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade distintivamente novos produzidos na era 

da modernidade tardia”. 

 

O Ciberespaço é parte integrante das relações contemporâneas, uma realidade que a 

geografia deve buscar compreender. É latente abordagem geográfica ainda mais ampla do 

virtual enquanto espaço vivido nesta sociedade em rede. O Ciberespaço é uma nova forma de 

potencializar as relações sociais e os avanços das forças produtivas, forma diferenciada de 

(re)produção do espaço geográfico. Segundo Haesbaert (1999): 

 

(...) toda identidade territorial é uma identidade social definida 
fundamentalmente através do território, ou seja, dentro de uma relação 
de apropriação que se dá tanto no campo das ideias quanto no da 
realidade concreta, o espaço geográfico constituindo assim parte 
fundamental dos processos de identificação social. Se toda identidade 



territorial é, obviamente, uma identidade social, nem toda identidade 
social (como a identidade de gênero, por exemplo) toma, 
obrigatoriamente, como um de seus referenciais centrais, o território 
ou, num sentido mais restrito, uma fração do espaço geográfico. 

 

Os blogs podem ser vistos como ferramentas de visualização da identidade territorial, 

instrumentos de exposição de referenciais, que permite capturar manifestações espontâneas dos 

produtores do espaço, estando presentes tensões de identidade marcadas por vários vieses.  

A comunicação se faz por meio de linguagens, a produção do conhecimento geográfico 

se dá a partir de possibilidades didáticas de apreensão do espaço. 

A proposta de síntese entre o objetivo e o subjetivo, é central no 
debate do ciberespaço; pois, na mesma medida que o ciberespaço 
possibilita sua interpretação como meio operacional (banco, cidade, 
lazer), cada vez mais, também, apresenta-se como espaço percebido 
ou vivido, quando aumenta o número de usuários que o utilizam como 
um locale digital, ou no mínimo, nele buscam ou constituem seu locale 
digital para manifestarem seus cotidianos, seus sentimentos e suas 
noções subjetivas de um espaço percebido, cada vez mais comprimido 
e totalizante (SILVA, 2007). 

A linguagem geográfica possibilita a compreensão mais profunda da relação do homem 

com o mundo, esta tem uma função social, isto é ampliar os horizontes acerca do espaço 

geográfico. Tendo também uma função simbólica através das representações seja do espaço 

concreto, virtual e imaginário. “O mundo contemporâneo vive um enorme descompasso entre o 

que ocorre em sua dimensão concreta, material, e sua dimensão ou esfera cultural, no sentido 

mais amplo de “simbólico” (HAESBAERT, 2006). 

(...) A informática, como uma das mais recentes linguagens, já faz 
parte do cotidiano da sociedade, e faz-se necessário que cada vez 
mais pessoas tenham o acesso a essa tecnologia da comunicação e 
informação e saibam lidar com ela (PONTUSCHKA, 2009). 

Sendo as linguagens abstrações, isto é, a capacidade de comunicação humana, são 

socialmente construídas em determinadas necessidades. 

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 
historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos 
os únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 
mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. 
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 
não se faz abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 1996). 



 

As Novas Tecnologias da Informação, então, se constituem como passagem de 

indivíduos apenas leitores para transformação em autores (RECLUS, 2010) e sujeitos do 

conhecimento utilizando-se conceitos geográficos de sua própria realidade. Pensando o espaço 

para neste agir, e agindo pensando e pensando empreendendo práticas espaciais coerentes e 

conscientes, os blogs, são estratégias para essa possibilidade. 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

Para nossa abordagem relativa ao estudo do ciberespaço, temos a Geografia Cultural 

como viés mais adequado, pois se trata da análise das manifestações simbólicas dos indivíduos 

em seu processo de formação ou afirmação de identidades culturais na porção do espaço - no 

caso, o território manifestado em blogs. A Geografia Cultural ganha visibilidade como ramo na 

geografia com o geógrafo Carl Sauer, em uma concepção da cultura como supra-orgânica, tendo 

suas próprias leis, dotada de poder explicativo. Os indivíduos são vistos como “mensageiros” da 

cultura, não sendo sujeitos de sua autonomia. Com a renovação a partir da década de 70 pelos 

críticos geógrafos culturais, como Duncan e Cosgrove, houve a influência das filosofias de 

significados. Cultura agora é vista como reflexo, mediação e condição social, e não mais como 

externa ao indivíduo ou com a ausência da sensibilidade social. Não tem poder explicativo, ao 

contrário, necessita ser explicada. 

A metodologia teórica a ser utilizada será a revisão bibliográfica de obras fundamentais e 

clássicas para se compreender a questão das linguagens e representações para o estudo de 

geografia. Nos discursos analisados, o linguístico são os blogs que materializam as identidades 

territoriais dos brasileiros blogueiros no exterior. Esse discurso social é produto da formação 

social, e não é isento de asperezas discursivas enquanto ideologias. Serão levadas em 

consideração as ideias dos sujeitos e estes como produtos sociais são dotados de estigmas 

construídos culturalmente. Os recortes, portanto, não devem ser entendidos como mentirosos ou 

iludidos, mas coerentes ou incoerentes com a realidade externada. Tem-se por finalidade 

realizar discussões críticas e reflexivas dos aspectos didáticos de blogs e as possibilidades de 

trocas de experiências.  

Nesse mundo onde realidade e virtualidade se mesclam, mas também 
se confundem, as aulas de geografia podem desempenhar um 
importante papel na sua leitura e interpretação. Devemos redobrar 



nossos esforços de modo a acompanhar a velocidade das 
transformações pelas quais o mundo passa e exercitar novas maneiras 
ou possibilidades de vivê-lo e de superar suas contradições (FIZIOLA, 
2009). 

Promover meios de acesso à informação a professores e a alunos e construção do 

conhecimento coletivo por meio das novas tecnologias para a formação que atenda as 

demandas educacionais se faz necessário para o estudo de geografia.   

 

DOS BLOGUEIROS 

 

Haesbaert (2004), ao discutir as possibilidades abertas pela globalização, em termos de 

identidades, destaca as identidades territoriais, as quais se associam com as identidades 

territorializadas, aquelas constituídas em um espaço simbólico e material de origem e que 

marcam a identificação territorial com este espaço, mesmo quando se perde o contato físico com 

este; as identidades desterritorializadas, consideradas aquelas identidades que são levadas nos 

movimentos migratórias, principalmente, mas que acabam sendo assimiladas pelas novas 

identificações culturais no contato e na interação; e as identidades reterritorializadas ou 

multiterritoriais que ao interagirem com novas culturas se utilizariam de aspectos de sua 

identidade territorial original, de nação, por exemplo, mas também absorveriam novas 

identificações. Da mesma forma que as relações sociais são o motor dinâmico da produção e 

reprodução do espaço geográfico, o ciberespaço também é permeado por um crescente tecido 

social, que se estabelece através de inúmeras ferramentas. Essas relações sociais são virtuais 

enquanto permanecem estabelecidas no ciberespaço, mas elas ocorrem, e em grande parte, 

potencializam relações sociais no espaço geográfico. 

 

Com a leitura de Silva, o estudo da locale digital se dá no sentido de compreender como 

o ciberespaço intervém no processo de identificação territorial. Estudando blogs de brasileiros 

residentes e indexados EUA, dividiu-se em três grupos: 

 

1. Manutenção de identidade: casos de extensão da identidade nacional. 

2. Negação da identidade e absorção de nova: abandono territorial e reterritorialização. 

3. Convivência híbrida: hibridez territorial. 

 



Blog 1 - Gênero: Feminino. Razão da migração: acompanhamento de cônjuge; Situação: 

retornou ao Brasil. 

 

A blogueira se denomina „expatriada‟, e qualifica-se como “desterrada” temporariamente. 

Muda-se para Norwood, New Jersey/EUA, em consequência do trabalho do marido. Permaneceu 

seis anos na cidade, e nesse tempo cria o blog com dois fins: um registro de sua nova vida e 

uma prevenção à uma temida depressão, visto que apenas comunicava-se com seu marido em 

português. Apresenta resquícios de nacionalismo, - "apesar de tudo, brasileira de coração" - mas 

não esconde as marcas de seu inconformismo com a sua vida antiga no Brasil. Analisando seu 

discurso, vê-se certo vislumbre com a aquela “sociedade mais educada". Não são poucas as 

afirmações semelhantes entre estadunidenses e brasileiros, não raro em tom de “fatalidade”, 

 
 (...) Viver em uma comunidade organizada, educada, limpa, segura.  
Acesso a bons serviços, excelentes escolas públicas e a tecnologia de 
ponta, por preços acessíveis (...) Estivemos no Rio de Janeiro (...) 
ficamos expantados com a falta de profissionalismo e conhecimento 
dos serviços prestados por empresas cariocas. 

 

Sua nova identificação é apreendida positivamente "apesar de tudo que falam sobre este 

país, ele sabe receber tão bem. Hoje os Estados Unidos possui um lugar especial no meu 

coração, faz parte da minha história"  

 

(...) estamos voltando para Casa. Porque nunca deixamos de 
considerar o Brasil nossa primeira casa. Nunca deixei ninguém falar 
mal do meu Brasil. Só eu posso. Sou como uma mãe possessiva. 
Ninguém se atreva a falar mal de um filho ou família meus, só eu 
posso, porque só eu conheço. Da mesma forma não vou permitir que 
ninguém que não conheça, fale mal dos Estados Unidos (...) 
 

A mudança social levou a reformular de modo diferente sua identidade territorial, que 

mesmo híbrida, continua territorializada. Perdura sua identificação com o país de origem: 

 
 (...) Todos sabem do meu amor pelo Rio de Janeiro e para terminar 
esta despedida/recomeço, ofereço (uma filha de Paraibano) à minha 
cidade do coração a canção que Elba Ramalho (Paraibana) fez talvez 
para alguém, mas que hoje vai para ela, Cidade Maravilhosa. Estou 
chegando viu?. 
 

Por fim, sua identificação expressa na sua felicidade em voltar pra casa. 



 

Blog 2 - Gênero: feminino. Motivo da migração: estudos; Situação: continua nos EUA. 

(...) As vezes tinha a impressão de que estava no meio do centro da 
cidade do Rio ou então no Leblon..não parecia muito com "Europa," se 
é que isso faz sentido. Apesar de achar a cidade mais organizada do 
que o Rio, não achei muito organizada para padrões europeus...as 
ruas eram um pouco sujas e em geral, não achei as pessoas muito 
educadas (homens fazendo comentários para as mulheres andando, 
pessoas falando alto, etc) (…) 
 

A blogueira, que mora nos EUA há 11 anos, demonstra sua regionalidade ao definir-se 

como ‘carioca’, que ‘morre de saudades da praia, da família e do sambinha carioca’. O nome de 

seu blog, Esquilo Adaptado, sugere uma consideração e negação da sua identidade territorial 

anterior e uma adequação a nova vida nos EUA, ao mesmo tempo que considera-se em franca 

evolução, pois virou „gente em NY". Analisa o espaço demonstrando conhecedora do mundo, e 

super estima os países europeus: 

 
Blog 3 - Gênero: Masculino. Motivo da migração: estudos; Situação: continua nos EUA 

(...) A príncipio tinha criado o blog para mostrar para minha família e 

amigos como estavam as coisas aqui em New York, mas como o 

acesso foi aumentando muito rápido, passei a usar o blog como dicas 

de NY e também continuar informando meus amigos e família (…) 

 

Como se percebe, o blog tem cunho informativo, ou seja, dar dicas sobre a cidade de 

NY. No seu layout existem imagens de bandeiras americanas, pontes e monumentos 

americanos famosos. É clara sua intenção turística, mesmo que sua viagem tenha sido a 

estudos, pois o autor, com formação em Ciências da Computação no Brasil, está fazendo 

„Bacharelado em Administração em New York. Não há intenção manter relações de identificação 

com os „seus‟, mas preocupação de informá-los a respeito modo de vida nos EUA. Não defende 

sua brasilidade, nem tampouco a identidade estadunidense. É um estudante que „joga no time‟ 

da universidade apenas. 

 

(...) Além de esportes sou viciado em seriados e filmes, assisto a 
dezenas de seriados: Dexter, Supernatural, How I Met Yout Mother, 2 
And Half Men, Simpsons, Family Guy, 2 Broke Girls, Spartacus, Game 
Of Thrones, Walking Dead, Prison Break, etc (…) 

 



Suas preferências são de adolescentes comuns, gosta de filmes e seriados. Uma 

curiosidade são que todos os seriados são norte americanos. 

(...) Aqui é muito mais barato e acessível para você fazer uma 
alimentação saudável e balanceada da maneira que você deseja, você 
encontra vários tipos de proteínas mais em conta no Brasil, barras com 
18 gramas de proteína por 1 dolar, no supermercado chinês você 
compra mais de 1kg de peito de frango por menos de 8 doláres, 
suplementos que no Brasil custam 200 reais aqui custam 30, 40 
doláres (…) 

 

Em uma história do cotidiano, constata a diferença de preços de um país central e um 

periférico, e a qualidade de vida de ambas, todavia não discute sobre questões mais profundas e 

aspectos de sua identidade territorial. 

 (...) Foi realizado na Catedral Saint Patrick em New York uma missa 
em português em homenagem à Nossa Senhora Aparecida... O cantor 
brasileiro Emílio Santiago veio do Brasil especialmente para a 
celebração, cantou e encantou milhares, onde ficou visivelmente 
emocionado (…) 

 

Aqui demonstra a valorização do ser brasileiro nos EUA, onde reconhece no cantor 

brasileiro uma característica comum de sua experiência cultural com o Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se por meio desta pesquisa os blogs como possibilidade de multiplicação da 

experiência e acúmulo da práxis espacial, isto é, uma ferramenta de extensão das prática 

espacial. “Quanto melhor a linguagem reproduza a realidade e assim mais com ela se confunda, 

maior o poder que então confere á ciência de meios de ação e intervenção no real.” (MOREIRA, 

2012). As linguagens competem à articulação de teoria e prática para o fazer geográfico. Ter 

identidade territorial como brasileiro e latino americano é essencial para a valorização e 

integração da América Latina. 

Questões não tratadas na pesquisa, mas não menos importante, é a exclusão digital de 

grande parcela da sociedade marginalizada no “Período técnico cientifico informacional”. 

Discussão para ser trabalhada posteriormente serão as possibilidades de acesso deste estrato 

social excluído da Locale Digital. Como também os blogs sendo alternativa didática para as 

aulas de geografia, visto que pela sua alta fluidez no ciberespaço, entendemos que estes podem 



ser recursos didáticos, devido à sua linguagem informativa característica. Do ponto de vista 

pedagógico é fácil de entender a importância, pois o blog é uma das inúmeras ferramentas desta 

internet massificada que vemos hoje, e pode vir a servir como recurso didático. O professor de 

Geografia tem nesta opção uma gama de outros desdobramentos. 
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