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O jornalista e
escritor Wir
Caetano,
autor do blog
Monlover:
discussão
sobre
literatura e
divulgação
de trabalhos
artísticos

Lucas Palhares

mais sério

e diário pessoal a instrumento de informa-
ção e divulgação de trabalhos, idéias ou
produtos, os blogs têm conquistado cons-
tantemente novos adeptos. Por ser um ve-

ículo de extrema abrangência e de custos quase
nulos, o instrumento, que entre os anos 1994 e 2001
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era um passatempo, passou a ter credibilidade e
ganhou novas opções, como disponibilização de fo-
tos, vídeos e áudios, além dos textos. Atualmente,
os blogs somam mais de 66 milhões, espalhados
em vários países.

O nome blog surgiu em 1994, a partir da pala-
vra weblog que sig-
nifica escrever acon-
tecimentos do coti-
diano e publicar na
Internet. Hoje, é
possível encontrar
páginas monleva-
denses com diferen-
tes finalidades, como
as “Antenado”
(an tenadoblog .

blogspot.com), “Piolho de Cobra” (piolhodecobra.
blogspot.com) e “O Popular” (jopopular.
blogspot.com), entre outras. Diferentes modelos de
blog também surgem a todo instante, como o
irreverente “Escarro Amarelo”, hoje extinto, que uti-
lizava o humor para comentar acontecimentos lo-
cais e os blogs de literatura e poesia, como o
“Monlover” (monlover. wordpress.com), do jorna-
lista Wir Caetano e o “Brutalidade Jardim”
(brutalidadejardim. blogspot.com), do jornalista Ge-
raldo Magela.

Caetano, que já manteve, também, os blogs
“Os donos do Sexo” e “Neguinha Negona”, reco-
nhece que o recurso deixou de ser passatempo e
tornou-se sério instrumento de divulgação. “O inte-
ressante dessas páginas é a possibilidade quase ili-
mitada de veicular informações, a um custo reduzi-
do. No caso dos blogs literários, creio que os es-
critores retomaram o espírito da produção artística
a baixo custo, que existia na década de 70, o que
retira os trabalhos do anonimato”, comenta.

Hoje, diversas empresas, grupo e entidades
criam blogs como forma de expor serviços e até
produtos, como é o caso do Lions Clube Monlevade
Sobral (lcjmonlevade.blogspot.com). Para o jorna-
lista e escritor Geraldo Magela Ferreira, o recurso
ainda é pouco explorado. “Os blogs são uma revo-
lução virtual no mundo da comunicação. Trata-se
de uma socialização radical da informação, na rea-
lidade, porque é um espaço totalmente democráti-
co onde qualquer pessoa pode emitir sua opinião.
Creio que em poucos anos o número de páginas irá
aumentar radicalmente”, analisa.

Em Monlevade, também, a política se tornou
assunto de blogs, como a página de Gustavo
Prandini (blogdoprandini.blogspot.com) e de Delci
Couto (delcicouto.blogspot.com), onde o cotidia-
no político monlevadense é analisado e discutido
sob diferentes pontos de vista.

Outro aspecto que favorece a multiplicação das
páginas é a interatividade, pois o leitor pode opinar
ou deixar comentários sobre o conteúdo veiculado,
de maneira fácil e rápida. A mesma rapidez e facili-
dade é observada para se criar uma página. Para
montar seu blog, basta se cadastrar em um site de
hospedagem (blog.uol.com.br, blog.terra.com.br,
www.blogger.com, ou outros) e deixar a imagina-
ção fluir.
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