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É tempo de os blogueiros come-
çarem a levar a sério suas res-
ponsabilidades. Isso significa
colocar seus sapatos de repór-
ter, sair de seus quartos, com-
prar um caderno de anotações e
se jogar na apuração de histó-
rias que ninguém na mídia tradi-
cional ousaria ou se importaria
em cobrir.

No último dia 21, cheguei ao
meu escritório e consultei nos-
so software de estatísticas da
web para saber quem havia visi-
tado o site do The Friday Pro-
ject, editora especializada em
política, mídia e atualidades on-
de trabalho, em Londres.

Um visitante chegou a nosso
site após pesquisar o Google
com as palavras “Hunter S
Thompson died”. Outro pesqui-
sou por “Hunter Thompson how
died”. O terrível fato ocorrera
muito tarde no horário londrino,
e eu soube da morte (provável
suicídio) do excelente jornalista
americano por meio de uma lis-
ta de resultados de busca.

Comecei a esboçar um obi-
tuário, mas logo deparei-me
com centenas de blogs e revis-
tas virtuais que já relatavam a
vida do mais famoso represen-
tante do jornalismo “gonzo”.

Para quem não sabe, esse é
um estilo jornalístico que pres-
supõe que o jornalismo ganha
em veracidade quando não ob-
serva estritamente as regras
tradicionais da reportagem fac-
tual e abre espaço para um
tom mais novelístico, no qual
busca-se também passar ao lei-
tor o “humor” do local ou

evento retratado.
Thompson (1937 - 2005) no-

tabilizou-se por reportar situa-
ções como parte delas. Viveu
numa época em que as drogas e
o álcool eram muito presentes
na cultura e na sociedade ameri-
cana, e seus escritos refletem is-
so. Um de seus livros mais fa-
mosos é Hell´s Angels (Editora
Conrad).

Alguns blogueiros, ao co-
mentar a morte de Thompson,
chegaram a acusá-lo de covar-
dia por ter desistido da vida
bem agora que o mundo mais
precisaria dele. Bobagem. O
tempo de Thompson já se foi
há muito. Ele era um homem
de máquina de escrever e da im-

prensa escrita. Como tal, preci-
sava de uma revista ou de um
jornal de grande circulação
com coragem suficiente para
imprimir seus textos. Esse tipo
de publicação não existe mais.

O mundo precisou muito de
Thompson durante a era Nixon
– e ele não decepcionou. Se,
após 30 anos, ainda não pude-
mos encontrar um substituto à
altura, a falha é nossa, não dele.
Mas os blogueiros têm razão
em uma coisa: não há um her-
deiro para o trono de gonzo.

Thompson era ferozmente
crítico, documentou pratica-
mente todos os aspectos de sua
vida e de seu tempo, usou e abu-
sou do fax para obter respostas
de pessoas poderosas (hoje o

equivalente seria o e-mail). Se
ele não foi um blogueiro arque-
típico, então não sei quem foi.

Com a mídia tradicional, par-
ticularmente nos EUA, cada
vez mais escorregadia, e os blo-
gs se responsabilizando, mais e
mais, por escândalos e furos, a
morte de Thompson é o mo-
mento perfeito para que os blo-
gueiros sejam reconhecidos co-
mo o próximo passo do jornalis-
mo gonzo.

Mas há um problema: com
poucas exceções, os blogueiros
são embaraçosa e pateticamen-
te preguiçosos. Quando Thomp-
son se interessava por uma his-
tória, ele se jogava em um
avião e passava a fazer parte de-
la. Dê à maioria dos blogueiros
uma pista numa bandeja de pra-
ta e eles, rapidamente, a publi-
carão sem nem mesmo fazer
um telefonema.

Claro, há razões para que
não sejam tão dedicados ao jor-
nalismo como Thompson foi.
Primeiramente, ele foi pago por
seu trabalho, enquanto bloguei-
ros escrevem por paixão e algu-
ma gratificação esporádica. De-
pois, Thompson tinha creden-
ciais para os maiores eventos.

Mas sites como Gawker e
Wonkette já mostraram que
existem anunciantes dispostos
a patrocinar o jornalismo onli-
ne em primeira pessoa, especial-
mente se for bem incisivo e di-
ferenciado. Aí estão os exem-
plos de Baghdad Blogger e Bel-
le de Jour.

É hora de os blogueiros co-
meçarem a levar a sério suas
responsabilidades. George W.
Bush é nosso Richard Nixon,
Google é nosso Rolling Stone.
Arregacem as mangas e tornem-
se profissionais.●
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