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O som da palavra blog vai se transformando em genuína onomatopéia do mundo virtual. 
Encarna um conceito de autonomia e liberdade na web. As páginas pessoais são a chance final 
para os que se sentiam oprimidos porque longe do foco do olhar do Grande Irmão. Enfim, a 
celebridade está ao alcance dos que acreditam merecer muito mais do que o reconhecimento 
dos restritos círculos de amizade, trabalho e convívio familiar.  
 
A multiplicação em proporção geométrica das páginas pessoais na internet talvez seja a 
novidade que mais se aproxima dos prometidos 15 minutos de fama a que todo ser humano 
teria direito no futuro, com a ressalva de que o tempo se estendeu, e muito. A profecia de 
Andy Warhol nos anos 60 materializa-se no acolhedor espaço virtual. As inquietações, o bom-
humor, a irreverência, frustrações, ódios, amores, ou simplesmente o dia-a-dia morno dos 
sem-mídia pode ser revitalizado com a nova mania.  
 
O traquejo necessário para fazer parte desse universo pode ser facilmente adquirido por 
intermédio de sites especializados. Os programas e formatos estão disponíveis. Uma ajudinha 
daqui, uma orientação dali e...blog! Está dado o salto do limbo para o Olimpo, onde residem 
todos os deuses e mitos da comunicação. Certamente o espaço vai ficando apertado, e surge a 
luta para obter visibilidade.  
 
Nesta etapa, o boca a boca e o clique a clique é que vão empurrar a curiosidade alheia para o 
reduto do blogueiro. No caso de páginas mais bem elaboradas, cujo conteúdo tenha potencial 
para atrair um bom público, já se pode contar até com assessoria de comunicação uma vez 
que internet e mídia convencional ainda estão imbricadas. Há o case inescapável de Bruna 
Surfistinha, a ex-garota de programa que já prepara o segundo livro, catapultada com sucesso 
de seu blog ao mundo impresso graças à força de uma revista semanal.  
 
Uma observação a respeito dos blogs é que neles é possível expor a gigantesca sobra de 
material humano desperdiçada pelas mídias convencionais. Quem pode e quer cava espaço 
com uma liberdade de deixar arrepiados os mais liberais dos editores de texto, som e imagens. 
Cada um pode ser, finalmente, dono da própria história. O filtro que purga os fatos veiculados 
na grande mídia não existe para o dono de um blog quando se trata de página pessoal.  
 
Gente que usufrui de grande espaço na mídia também recorre a esse expediente. Artistas, 
escritores, jornalistas, cientistas, atletas e políticos são figuras carimbadas no mundo dos 
blogs. O número de visitantes às páginas e a repercussão dos assuntos nelas abordados 
migram, com freqüência, para fora do ciberespaço. Os blogs se transformaram em campo fértil 
para disseminar polêmicas, praticar a contra-informação, atacar e defender-se. São, às vezes, 
puro instrumento de marketing em confronto com as informações cada vez mais simétricas 
mostradas em jornais, rádios, tevês e revistas.  
 
Curiosamente, é também nos blogs que insuspeitos veículos de massa têm buscado novidades 
a respeito dos mais variados temas e personalidades. As páginas estão, de certa forma, 
fazendo uma intermediação antes a cargo das assessorias de comunicação. Por conta desse 
fenômeno, gente de expressão contrata profissionais para cuidarem da apresentação das 
páginas.  
 
Dessa forma, permanece com o controle do que pretende venha a público e consegue dar 
qualidade técnica e imprimir uma linguagem acessível ao público. É mais um paradoxo criado 
pela estonteante dinâmica da internet. É nessa esteira que blogueiros prestigiados têm a 
possibilidade até de ditar comportamentos e tendências de consumo.  
 
Vincular marcas a determinados blogs pode vir a ser mais um caminho para o marketing de 
sucesso.  
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