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A COMUNIDADE DE BLOGS INSANUS COMO HIPERTEXTO COOPERATIVO. Ana Maria 
Reczek Smaniotto, Alex Fernando Teixeira Primo (orient.) (UFRGS). 
O projeto “Hipertexto cooperativo: um estudo da escrita coletiva na Web” vem desde 2003 se ocupando 

das novas possibilidades de redação compartilhada de páginas na Web. Nesta fase investigou-se uma comunidade de 
blogs como um espaço de escrita coletiva, buscando-se analisar os processos de conflito e cooperação entre os 
autores, acompanhando como a conversação na Web se desenvolve entre um grupo de amigos que também se 
relaciona presencialmente. Para tanto, durante o período de 22 de março à 22 de abril de 2005, coletou-se todo o 
material escrito na comunidade de blogs insanus (http://www.insanus.org), tanto o que foi publicado no corpo de 
cada blog quanto na janela de comentários. Em um segundo momento, foram enviados questionários abertos aos 
dezesseis participantes da comunidade e realizada uma entrevista em grupo, onde procurou-se verificar algumas 
hipóteses do projeto. Pôde-se analisar de que modo a mesma conversação se estende por diferentes blogs e através de 
e-mail, mensageiro instantâneo e telefone. Em um único caso, por exemplo, observou-se um assunto se entrelaçar em 
quatro diferentes blogs (nos posts e nas janelas de comentários), com a participação dos blogueiros, de visitantes 
costumazes e outros estranhos ao grupo. Dessa forma foi possível ultrapassar o conceito de blog simplesmente como 
diário íntimo online, de culto ao ego, dado que na comunidade existem alguns blogs com mais de um autor e há a 
possibilidade de participação ativa dos visitantes, caracterizando o hipertexto cooperativo. Para a nova fase do 
projeto, está sendo desenvolvido um programa para a escrita de hipertextos cooperativos. Através da análise do uso 
dessa ferramenta por diferentes grupos, espera-se aprofundar a discussão sobre os processos de conversação, 
cooperação e conflito na criação hipertextual coletiva. (PIBIC). 
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