
Depois dos blogs agora é a vez dos vlogs 
  
Depois dos diários pessoais na Web, os famosos blogs, e das mensagens de áudio - o podcast 
- chegou a era do vblog, ou vlog. É uma nova maneira de se comunicar, que consiste em 
pequenas seqüências animadas com som, filmadas em geral por aficionados e com tecnologia 
barata.  
 
O denominador comum entre vlogs, blogs e podcasts é que funcionam como uma alternativa à 
informação difundida pelos grandes meios, já que permitem ao internauta acessar comentários 
pessoais sobre a atualidade. Por isso, blogers e vlogers classificam a si mesmos como 
"cidadãos jornalistas".  
 
"As pessoas querem autenticidade. Estão cansadas de ver a cada dia coisas mais sofisticadas e 
querem algo concreto, cotidiano", disse Amanda Congdon, autora e apresentadora do site 
Rocketboom. Criado em 2004, o site é o perfeito exemplo desta nova moda, com vídeos no 
limite da insolência e do impudico, dedicados à sátira e ao entretenimento. Com grande 
sucesso, angaria 100 mil downloads por dia, cinco dias por semana.  
 
O desenvolvimento do vlog foi possível graças à democratização das câmeras de vídeo, à 
multiplicação dos programas e à rapidez das conexões com a Internet. "Às vezes a gente diz 
que os videoblogs são chatos porque não são como os programas de televisão, mas não é essa 
a idéia. O objetivo é simplesmente capturar os momentos efêmeros da vida cotidiana", destaca 
outro vloger, Steve Garfield, autor de The Carol and Steve Show.  
 
A novidade deixa entrever o que poderia ser o futuro no novo panorama audiovisual: uma 
ilimitada eleição à la carte. Os grandes grupos de comunicação já compreenderam isso e 
começaram a difundir, paralelamente, seus programas clássicos em mensagens de áudio e 
vídeo baixáveis pela rede.  
 
Os vlogs "tiveram seu momento de glória na cobertura do tsunami, quando a BBC e outros 
grupos lhes abriram as portas" divulgando os vídeos pessoais, destaca Lee Rainie, do instituto 
Pew de pesquisas sobre a Internet com sede em Washington. De fato, no maremoto de 26 de 
dezembro de 2004, os vídeos filmados por turistas foram amplamente divulgados e invadiram 
as telas das TVs no mundo inteiro.  
 
Os vlogers também estavam presentes no furacão Katrina, que arrasou o Sul dos Estados 
Unidos. Também há aqueles que demonstram criatividade e imaginação, como o vloger que 
registrou a circulação do Canal do Panamá durante uma semana e logo a divulgou pela 
Internet. As informações são do IBLNews.  
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