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FENÔMENO É RELATIVAMENTE recente,

embora confirme a tese de improviso: o
coffee-shop está para Los Angeles assim como o
boteco já esteve para São Paulo. A sensação é de
que há uma cafeteria a cada esquina entre Be-
verlly Hills e Santa Mônica. Virou parada diária
e obrigatória para qualquer cidadão, bem ou
mal-informado. Starbucks, Coffee Bean e Peet's
Coffee são as redes mais populares. Em geral,
consumidores fazem fila para o cappucino na es-
perança de captar o zumzum mais "quente" do
dia. As mesinhas estão sempre ocupadas por ro-
teiristas-de-primeiro-roteiro e seus laptops; pro-
dutores desenvolvendo o próximo "blockbuster"
ou atrizes distraídas a caminho da celebridade.
Cenário ideal para refletir: o blog é mesmo o pe-
sadelo eletrônico mais recente da grande mídia?
Ou será apenas a mídia da vez?

Os blogs começaram na internet casualmen-
te, assim como quem procura uma página de jor-
nal para acompanhar o cafezinho (em definição
mínima, blog é uma website dedicada a discutir,
criticar e repercutir qualquer assunto veiculado
ou não pela mídia tradicional, "postado" por todo
e qualquer cidadão supostamente alfabetizado).
Acabaram ganhando popularidade instantânea
e infernizando a grande mídia.Vide momentos
históricos, como o escândalo envolvendo o pre-
miado jornalista Dan Rather, o tsunami na Índia
e o recente "engano" da revista Newsweek. Casos
em que a contribuição dos bloggers acrescentou,
corrigindo os lapsos de uma mídia displicente. A
situação se complicou a medida em que essa mes-
ma mídia passou a creditar blogs como fonte. In-
versão de papéis perigosa.

A blog-o-mania (confusão) está decretada
no hemisfério norte. Em entrevista para o jornal
The Washington Post, Bill Hobbs, organizador de

uma conferência de bloggers na Universidade de
Vanderbilt, afirma que blog é uma forma de "jor-
nalismo-cidadão" e conclui: "nós escrevemos
e nossos leitores (nos) editam". Sabe-se lá o que
isto significa. A matéria não contesta, registra.
Faz jornalismo. E o leitor, que (se) edite.

O pesadelo continua com o The Huffington
Post, o megablog de Arianna Huffington conten-
do mais de trezentos nomes "hollywoodianos"
como Warren Beatty e Diane Keaton. Conforme
publicou o jornal The Washington Post, Arianna
"concebeu seu blog como uma festa casual, com
bate-papo sobre política e livros, arte e música,
comida e sexo". Entendido que o leitor/navega-
dor deve ter o dom da vidência para discernir o
comentário fundamentado em conhecimento do
puro "achismo" de celebri-
dade. Rápido, como quem
teme perder o "trem das
onze", o New York Times já
anunciou que vai lançar o
seu próprio blog.

Ética? Palavra cheia
de pó de tão velha. Outras
expressões estão sendo
popularizadas em jornais, rádio e televisão para
explicar a nova atividade eletrônica. Blog em
inglês não é só substantivo. Já existe o verbo "to
blog" que eqüivale a dizer "vou bloguear" ou "es-
tou blogueando". Tem também o "blogosphere"
- me permito traduzir como "mundo-blog".Um
blábláblá que vai virar blogblogblog... (perdoe o
trocadilho, não resiti).

Há que ser um pesadelo quando o bate-papo
no coffeeshop, a filosofia-de-butequim e o "achis-
mo" são tratados e reproduzidos como notícia
apurada. E ainda deixam ao leitor, o trabalho do
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jornalista. Zaygezunt! (é isto, em iídiche)

ejesus
Fonte: Imprensa, ano 18, n. 202, p. 63, jun. 2005.




