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Nada de cadeado e códigos
secretos. Agora a moda são os

blogs, onde eles expressam suas
idéias, opiniões e preferências

Jovens criam
diários sem
segredos

MARIANA MELLO

Antes eram o cadeado e
até códigos para man-
ter os segredos a sete
chaves. Hoje, os jovens
que desejam desabafar

ou até mesmo expor suas idéias
não usam mais esses métodos
e aderem à tecnologia. 

Os antigos diários foram
transformados nos atuais blogs,
e os adeptos abusam da criati-
vidade e escrevem sobre assun-
tos que vão de música a poesia
na internet.

Blog é uma abreviação de we-
blog, ou, em Português, arqui-
vo na rede. A mania surgiu
nos Estados Unidos há quatro
anos e já tem milhões de adep-
tos em todo o mundo. Estima-
se que no Brasil passem de mais
de cem mil. 

A estudante de Direito Lui-
za Machado Miguez, de 19 anos,
é a autora do blog “Avec poi-
vre” (título em francês, que
em Português significa “com pi-
menta”). Ela contou que sem-
pre gostou muito de escrever e

ler e, que em função disso, re-
solveu expor suas idéias na
internet.

“Minha avó era escritora e is-
so me motivou também. Antes
eu não tinha coragem de mos-
trar o que escrevia porque acha-
va que ninguém ia se interes-
sar ou ler, mas hoje não me pren-
do mais a isso”, contou Luiza,
que também afirmou que não
faz cerimônia para escrever.

“Acho que não sou uma
escritora tradicional, pois eu
não escrevo, eu transbordo.
Quando o sentimento não ca-
be mais em mim, eu escrevo.
Não tenho papas na língua
nem critérios. Escrevo tudo
que quero, até sobre coisas di-
fíceis que ninguém gosta de
falar”, revelou.

Assim como Luiza, os estu-
dante de Comunicação Social
Tamara Freire, 20 anos, e Sér-
gio Rodrigo, 21 anos, gostam
muito de escrever e encontra-
ram no blog a oportunidade
de expressar seus sentimentos
sobre vários assuntos.

Sérgio possui quatro blogs

Sérgio, Luiza e Tamara criaram blogs: “Tenho mais liberdade”, argumenta Sérgio

MARCELO ANDRADE/AT

COMO MONTAR UM BLOG

� WWW.BLOGGER.COM
O internauta preenche um cadastro e,
de posse do nome do usuário e da
senha, cria um endereço para o blog.
Depois escolhe uma tela de fundo.
Há opções de telas com imagens
eróticas, juvenis, cibernéticas e lito-
râneas.

� WWW.BLIG.COM.BR
Também é preciso preencher um cadas-
tro com informações pessoais e criar
um nome para o blog. Para a tela, os
temas vão de astrologia a esportes. A
pessoa pode inserir carinhas que indi-
cam seu estado de humor no dia e
também colocar imagens.

� WWW.WEBLOGGER.COM
Em inglês, cobra taxa de US$ 10 por mês
(cerca de R$ 16,40) para a manuten-
ção da página pessoal. Os interessa-
dos podem fazer uma experiência grá-
tis de 30 dias.

Fonte: revista “Veja” (edição especial).

Escrever um diário on-line exige desprendimento da própria intimidade e pouco conhecimento de internet. 
Os sites que oferecem esse tipo de serviço são simples e dão o passo a passo para o internauta iniciante 
montar a página.  Muitos blogs são individuais, mas há também diários de turmas e de fãs de um 
mesmo time de futebol, por exemplo. Confira alguns sites para montar um blog:

Falha técnica em
aviões atrasa vôos

Falhas técnicas em duas aero-
naves deixaram passageiros es-
perando por mais de duas horas
no Aeroporto Eurico Salles, em
Vitória, na manhã de ontem. Os
dois vôos atrasados tinham Bra-
sília como destino e, em um de-
les, os passageiros já haviam
embarcado.

O primeiro vôo deveria ter dei-
xado Vitória às 5h50. Os passa-
geiros estavam dentro da aerona-
ve, mas, por causa de uma falha
no momento da partida do mo-
tor, que demorou mais de duas
horas para ser resolvido, o avião
só deixou o solo às 8h34.

O segundo vôo, marcado para
às 6h50, também teve uma falha
técnica e não pôde decolar no

horário previsto. Os passageiros
tiveram que aguardar até as 8h13
para seguir viagem para Brasília.

A Gol Transportes Aéreos in-
formou, através de nota, que as
duas aeronaves passaram por
uma manutenção não programa-
da esta manhã no aeroporto de
Vitória. 

A companhia esclarece que o
avião que realizou o vôo 1786
apresentou uma falha técnica
no momento da partida do mo-
tor. Os passageiros fizeram o
desembarque e, após a libera-
ção da manutenção, seguiram
na mesma aeronave. Já os pas-
sageiros do vôo 1974 não ti-
nham embarcado, quando a fa-
lha na aeronave foi detectada.

TRECHOS DOS DIÁRIOS VIRTUAIS

� AVEC POIVRE
“Não quero mais esse sorriso seu di-

rigido a qualquer uma; seu negócio ago-
ra é monogamia. Isso tudo é pra te pren-
der em coleira sim, eu sei que você
odeia, mas vai te fazer bem. Vem que eu
te faço sólido, concreto. Vem que você
esperou muito tempo pra se realizar em
mim; sou sua resolução de ano novo, po-
de admitir. 

Não passa dessa porta sem me tocar,
você sabe que eu detesto isso. Que histó-
ria é essa de correr pra baixo, de subir pra
cima? Desnecessário. Sou toda e muito mais
confusão do que você possa imaginar. E que
credo essa sua atitude, deixa de ser trou-
xa, rotatividade é coisa de moleque. 

É pro castigo que você vai, com direto
a orelha de burro, cara na parede e pau
na mão. Depois você volta, senta aqui e
me prepara um chá, que esse tempo te con-
sertando não foi moleza.”

� Blog: avecpoivre.blogspot.com

� RAZÕES INCONFESSAS
“Eis minha contribuição para enten-

der o fenômeno Amy Winehouse. Vemos
as pessoas ouvindo-a incansavelmente,
vestindo-a. Outro dia, na boate, tocou a ver-
são remixada de ‘Rehab’ e as pessoas fi-
caram enlouquecidas gritando histéricas. 

Para além do inegável talento musi-
cal, dos constantes escândalos midiáti-
cos e do estilo super em alta (meio retrô),
que certamente explicam também o suces-
so de Amy, pretendo fazer uma despre-
tensiosa análise filosófica-antroposocio-
lógica-semiótica. 

Deixo claro, desde já, que não estou
questionando em nenhum momento se Amy
é ou não autêntica, até porque isso não
importa aqui nesse texto, tudo pode ser
uma construção da indústria cultural, tra-
to daquilo que nos chega acabado. Wine-
house é o que é por um simples motivo:
ela entende nossa culpa.”

�Blog: razoesinconfessas.blogspot.com

� CAPOTADO
“Foi deixando a casa desarrumada

pra você se ressentir que parti, novamen-
te cidadão disso tudo que você costuma-
va xingar de mundo, esses tantos obsé-
quios que me incomodaram por tanto
tempo e por tanto tempo me mantiveram
preso a um cativeiro. 

É como todos diziam, seu apartamen-
to é muito francês – não dá a impressão
que estamos em um daqueles sobrados
de Paris? –, todos que não foram a Paris
diziam. 

E assim, eu não conseguia me desgru-
dar, desprender minhas mandíbulas de
cada centímetro azulejado do apartamen-
to, dos espaços ventilados durante todas
as horas do dia; diariamente ventilados,
mesmo no Centro. 

Enfim, uma hora tive que partir. Não dei
a mínima para a sacanagem que se insta-
lava no quarto, não fiz questão de reco-
lher um rascunho, de buscar os tantos
diários que acumularam tudo isso que mi-
nha mãe chama de falta de juízo. Fui,
simplesmente fui, deixando levar pela bri-
sa que atravessou a porta comigo.”

� Blog: capotado.wordpress.com

de assuntos diferentes. Um
sobre sua vida pessoal, outro
sobre poesia, um dedicado às
músicas dos anos 90 e um úl-
timo sobre pesquisas de blogs
capixabas.

“Escrevo na internet desde
2006. Foi uma forma que en-
contrei de expressar o que sin-
to com mais liberdade”, argu-
mentou. 

O estudante de jornalismo
Haroldo Lima, de 22 anos, so-
nha em se tornar um excelen-
te jornalista e pratica a escrita
no seu blog “Capotado”, há três
anos. Ele contou que, além de
escrever no seu blog, gosta de
ler outros e conhecer novas pes-
soas por meio da escrita.

“A partir do momento que
você cria o hábito da leitura, vo-
cê aprende a gosta de escrever,
e foi assim comigo. O blog é uma
forma livre de expressão e is-
so me traz muita satisfação.”

“O blog com certeza é al-
go bastante válido para os ado-
lescentes e jovens. Mas acre-
dito que é preciso ter alguns
critérios. 

Antigamente, o diário era al-
go secreto, que ninguém po-
dia ler. Hoje em dia, isso mu-
dou muito com a internet. Com
a modernidade dos blogs, o
mundo todo pode ler o que as
pessoas escrevem e isso mui-
tas vezes pode ser perigoso. 

Algumas pessoas podem até
revelar o dom da escrita, da poe-
sia, da literatura, entre outros,
mas não é recomendado expor
muito a vida pessoal e usar mui-
tas fotos. 

A pessoa deve escrever sem
exageros, pois tudo que vai
para a internet dificilmente se-
rá secreto.”

Débora Coelho, psicóloga 

e psicoterautepa

“PODE REVELAR DONS”


