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Ana Karolyna Resquim

Em época em que se 
pensa em tirar lucro de 
tudo, muitos blogueiros 

se dedicam exclusivamente a 
esta atividade, mas ainda há 
quem faça somente por paixão 
e diversão. A jornalista Eve-
lise Couto, 30, por exemplo, 
comanda o blog “Casa de Um” 
desde 2011, e para ela é um 
hobby que ajuda a desabafar. 
“Eu sempre morei com minha 
mãe e quando ela morreu, eu 
fui morar sozinha. Eu não sabia 
quase nada e tive que me virar. 
Não só nas questões do dia a 
dia, como limpeza e comida, 
mas também o comportamento 
emocional de morar sozinha”. 

Unindo a paixão por escrever 
com a vontade de dividir suas 
novas experiências, Evelise deu 
vida ao “Casa de Um”. “É bom 
poder compartilhar experiên-
cias e ver se existem pessoas 
que passam por situações em 
comum, tanto que com o tempo, 
outras pessoas começaram a 
agregar também suas experiên-
cias, e hoje, o blog é quase que 
colaborativo”, relata. 

Mas a jornalista diz, que é 
preciso ter bom senso e discer-
nimento na hora de escrever. 
“Há critérios, você não pode 
expor qualquer coisa. Você é 
produtor de conteúdo, tem que 
ter cuidado”, aconselha.

Segundo o psicólogo Julio 
Furlaneto, o baixo custo dos 
blogs e o fácil acesso facilitam 

Experiência compartilhada
Saiba o que pensam os blogueiros, que dividem suas ideias e opiniões sobre assuntos por meio de blogs

a interação. “A possibilidade de 
interagir com várias pessoas 
de contextos, culturas e lugares 
diferentes quebram a barreira 
das limitações do grupo social 
coletivo mais próximo”, acre-
dita. Ele também vê os blogs 
de forma positiva. “O blog valo-
riza a individualidade, fazendo 
com que se possa explorar os 
assuntos que são realmente de 
seu interesse, sem se forçar a 
adaptar-se apenas aos mais 
próximos”, analisa.

O funcionário público Da-
niel Rockenbach, 33, é dono do 
blog de ficção científica “Sen-
tinela Positrônica”, criado há 
cerca de seis meses. “Já era 
um pensamento antigo fazer 
algo parecido com o blog. Eu 
sempre participava de fóruns 
sobre ficção, postava, fazia re-
senhas de livros que lia sobre 
o assunto, há muito tempo”, 
relembra Daniel.

Clube de leitura incentivou 
blogueiro a dar o primeiro passo

Foi então que com o apoio de 
Evelise e de alguns amigos dos 
grupos de leitura que participa, 
Daniel se empenhou em montar 
o blog,  que já recebeu o apoio de 
uma editora de livros de ficção, 
a Aleph, de São Paulo. 

“A ficção científica estava 
muito restrita a publicações 
esporádicas, e agora editoras 
como a Aleph voltaram a in-
vestir nesse mercado. Aqui em 
Mato Grosso do Sul, ainda é 
pouco difundido”, afirma. 

Ele ainda relata que vê nos 
espaços que o blog possibilita 
a vantagem de que podem al-
cançar muita gente. “Os blogs 
podem alcançar pessoas em 
qualquer lugar e podem falar 
sobre qualquer coisa, sobre as-
suntos mais restritos ou mais 
amplos”, declara.

Professor fala sobre o 
tereré em seu espaço 
virtual na internet

Na onda de escrever sobre 
o que gosta, também está o 
professor Gabriel Ferraciolli, 
dono do  “Blog do Teras”, que 
existe há dois anos. “O blog foi 
criado por uma curiosidade 
minha de querer conhecer 
mais sobre erva-mate, desde 
sabores diferentes a regiões 
que também a consomem, e 
não encontrava nada. Então 
comecei a pesquisar e eu 
mesmo ir catalogando o que 
encontrava, então sempre 
que tomo uma erva diferente, 
coloco meu review sobre ela, 
sempre que testo algo novo 
no preparado procuro com-
partilhar”, conta.

Segundo Gabriel, a maior 
dificuldade é ter tempo para 
manter o blog. “Procuro 
sempre separar o fim de 
semana para alimentar o 
blog com o conteúdo coletado 
durante a semana, agendar 
postagens”, relata.“Faço 
sem pretensão e, sim, por 
paixão, eu consigo colocar 
ali minha opinião sincera 
sobre produtos e assuntos 
relativos à cultura do tereré. 
É gratificante, eu achava que 
iria atingir apenas leitores 
daqui, mas pelo contrário, 
tem leitor de todo o Brasil”, 
finaliza. (AKR)
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Jornalista Evelise Couto é criadora do blog ‘Casa de Um’, sobre viver sozinho

Daniel Rockenbach vê no blog oportunidade de abordar mais assuntos

Gabriel Ferraciolli 
gosta de falar 
sobre o universo 
do tereré em seu 
blog diário
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