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As tecnologias atuais do ciberespaço estão sendo cada vez mais 
utilizadas por internautas em formação escolar. Graças à repercussão da 
web, as práticas de leitura/escrita têm sido dinamizadas por esse segmen-
to social que interage por meio de ferramentas midiáticas digitais. O gê-
nero blog, definido por Sartori Filho (2003), como um "um diário eletrô-
nico que as pessoas criam na internet" ou como "uma incubadora de in-
ternautas com interesses comuns" propicia níveis de interatividade e ao 
mesmo tempo em que resgata práticas de leitura/escrita para a construção 
de sentidos. Serão analisadas formas de interação social agenciadas pela 
linguagem, levando-se em consideração o fluxo da dinâmica da leitu-
ra/escrita. Uma das principais características desse gênero virtual é a pos-
sibilidade de participação do leitor que escreve em sua construção de 
sentidos para interagir com o Outro, o blog significa ao mesmo tempo in-
teratividade e interação (onde a dimensão do dialógico na língua pela 
presença virtual do Outro cuja influência na construção de sentidos é in-
contestável). Ao analisar a linguagem presente nos tópicos enquadrados 
nas zonas de postagens e nos comentários acerca dos assuntos postados 
atesta-se o caráter fundamentalmente dialógico da linguagem nesse tipo 
de interação. O embasamento teórico parte das postulações teóricas de 
Mikail Bakhtin ao referir-se sobre o dialogismo e à estabilidade dos gê-
neros discursivos, da definição de blog proposta por Marcuschi e Xavier 
(2010) e da proposta de Komesu (2005) sobre o funcionamento discursi-
vo do gênero blog. A interatividade é uma das principais características 
das produções escritas via internet e deste modo, como o blog é uma fer-
ramenta que permite a visibilidade do sujeito pelos discursos que estão 
impregnados em suas produções, nota-se a importância do Outro na 
composição do sujeito, marcando seu caráter dialógico da linguagem. 


