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Com base nos referenciais teóricos que conceituam e caracterizam blogs, buscou-se
compreender seu papel no âmbito da comunicação da ciência e a sua importância na
formação da cultura científica na sociedade contemporânea. No atual circuito de
produtividade científica, a internet cumpre papel central, ao reforçar processos
comunicativos institucionalizados e ao possibilitar que outros emissores protagonizem as
redes de informação, criando novas formas de interação decorrentes das funcionalidades
que surgem na chamada web 2.0. O presente estudo teve por objetivo investigar as
potencialidades da blogosfera científica em língua portuguesa, especificamente a
brasileira, apresentando uma visão geral e atualizada de sua evolução, no contexto da
popularização dos temas das ciências e identificando articulações destas ferramentas com
as métricas alternativas, que vêm, progressivamente, adquirindo destaque nas avaliações
de impacto das publicações científicas atuais. Uma caracterização atualizada da
blogosfera científica com base em levantamentos realizados no Anel de Blogs Científico
(ABC) é apresentada, enfatizando o aspecto quantitativo dos acessos (rankings de
visualizações) e as suas conexões com outros sites, blogues e rede sociais por meio de
links entre outras considerações sobre a temática de blogues. Trata-se de um estudo
demonstrativo, de caráter webométrico e altmétrico, pois além da caracterização geral foi
feito um levantamento por intermédio da Altmetric para se levantar a visibilidade dos
blogs brasileiros num dos mais referenciados agregadores de dados altmétricos. A
investigação dos blogs é de extrema importância para entender em que medida vêm
ocorrendo rearticulações a partir de sua atuação com vista à comunicação de informações
científicas tanto para a sociedade em geral como para a academia.
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