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Dicas de brasileiros ‘locais’, na Europa e nos Estados Unidos

Uma tese que facil-
mente se comprova:
quanto mais se via-
ja, mais se nota que

há brasileiros viajando e viven-
do em todo canto do mundo.
Nem todos produzem blogs di-
vertidos, porém. Mas a varieda-
de é grande. Do Havaí, escreve
a bióloga Lúcia Malla; de Ams-
terdã, o escritor Daniel Duclos;
de São Francisco, a publicitária
e empresária Maryanne McDar-
by; de Londres, a economista
Adriana Miller; de Paris, a his-
toriadora Maria Lina. A maioria
começou a fazer um blog de-
pois de sair do Brasil, primeiro
para contar notícias aos paren-
tes. Depois, para compartilhar
dicas sobre os lugares onde
moram e que visitam.

Um deles é o Conexão Pa-
ris, de Lina. Moradora da ca-
pital francesa desde 1983, ela
viu a perspectiva sobre a cida-
de mudar quando iniciou o
blog em 2007.

— Já vivia como parisiense.
Mas quando comecei a escre-
ver, passei a experimentar a ci-
dade de outra forma. De re-
pente, estava andando de bar-
co no Sena para testar — con-
ta a historiadora mineira.

Há oito meses, a filha da
blogueira, Mariana Berutto, es-
pecializada em marketing di-
gital, se juntou à mãe para tor-
nar o blog rentável. Com guias
impressos à venda e outros
projetos, elas prometem mu-
dar a cara do Conexão Paris.

O escritor Daniel Duclos,

que faz o Ducs Amsterdam
desde 2007, também escreveu
um guia. O dele é digital, e po-
de ser baixado, pensando em
quem carrega tablets nas via-
gens. Uma das publicações
mais populares da história do
blog é o post “Cinco coisas pa-
ra fazer em Amsterdã”.

— A cidade é complexa,
tem muitas atrações, e esse
post é uma porta de entrada
no blog — diz o escritor. —
Mas por que as pessoas leem o
Duclos e não um guia conhe-
cido? Porque gostam do estilo,
do humor e de dicas pessoais
— acredita.

Duclos cita como exemplo
a história da “importação” de
seus gatos. Ele nunca tinha
saído do Brasil até pegar o voo
para Amsterdã, já para morar
na Holanda. Depois, teve que
seguir os procedimentos para
trazer os gatos.

— Claro que as pessoas po-
dem ler os documentos e des-
cobrir por si mesmas como fa-
zer isso. Mas ter a perspectiva
de alguém é interessante e di-
vertido — diz Duclos.

Outra coisa que tem au-

diência: dicas locais.
— Quando digo que é um

lugar fora dos roteiros turísti-
cos, todos gostam, também
porque é o tipo de coisa que
não se acha nos guias.

A economista Adriana Mil-
ler mora em Londres, mas via-
ja tanto que a capital inglesa
vira um adendo luxuoso aos
relatos sobre países orientais e
vizinhos europeus.

— Acho que, do conteúdo
do blog, uns 40% devem ser so-
bre Londres. Ao mesmo tempo,
isso tem muito a ver com o estilo
de vida inglês. Aqui surgiram as
companhias aéreas low cost, co-
mo a Ryanair e a Easy Jet. Então
não faltam voos baratos — con-
ta, citando os “guias low cost”
de viagens à Ásia que foram te-
mas recentes em seu blog.

A viagem que fez para a Ín-
dia e a visita ao Taj Mahal ren-
deram até hoje os posts mais
acessados. Adriana já pensou
em profissionalizar o blog,
mas prefere não fazê-lo:

— Escrevo porque eu gosto.
Se fosse um trabalho, não sei
se seria tão prazeroso. Ao mes-
mo tempo, os blogs cresceram

muito e às vezes é difícil para
quem lê discernir entre o que
é opinião do autor e o que é
um publieditorial. Com isso, o
blog vai perdendo o toque
pessoal e a graça — opina.

A bióloga Lucia Malla vol-
tou atrás. O “Uma Malla pelo
mundo” lhe rendia dividen-
dos. Não mais.

— Agora uso o blog mais
como um cartão de visitas, on-
de escrevo sobre turismo e
ciência. A profissionalização
trouxe um engessamento e
perda de personalidade aos
blogs — diz. — As vivências
são diferentes, e é isso o mais
bacana da internet, abrir a
possibilidade de ouvirmos
mais dos lugares pela ótica
pessoal de cada um.

Na lista de “posts mais lidos”
do blog de Lucia, há desde gra-
vação do seriado “Lost” em Ho-
nolulu ao casamento da blo-
gueira em uma praia, passan-
do, claro, por dicas de roteiros
no arquipélago, como “Quatro
dias em Oahu” e “As dez praias
mais bonitas do Havaí”:

— Tento responder todos os
comentários e e-mails sempre

que possível. Mas a dúvida
mais comum é se vai chover
em “x” meses, sendo “x” a da-
ta da viagem da pessoa. Tudo
que digo, em geral, é que o
tempo no Havaí é estável o
ano inteiro, com sol, mas não
posso afirmar com 100% de
certeza que não vai chover.

Também baseada nos Esta-
dos Unidos, Maryanne McDar-
by criou o blog “Hotel Califor-
nia” há três anos e meio:

— Lia o Conexão Paris, mas
Paris é uma cidade enorme. Fi-
cava pensando que em São
Francisco não teria assunto.
Mas até por isso você começa
a sair mais e buscar ideias.

O assunto mais falado no
blog é o roteiro entre São Fran-
cisco e Los Angeles de carro,
pela Highway 1. Como Ma-
ryanne não tinha feito a via-
gem, não hesitou e abriu um
post pedindo dicas. E os leito-
res foram trocando informa-
ções gerando quase 170 co-
mentários. Outros tópicos são
programas de quatro e dois
dias por São Francisco.

O GLOBO NA INTERNET

a Blogs dão dicas a quem
viaja com crianças
oglobo.com.br/boa-viagem

Conexão Paris:
conexaoparis.com.br;
Dri Everywhere: drieverywhere.net;
Ducs Amsterdam:
ducsamsterdam.net; Hotel
California: hotelcaliforniablog.com;
Uma Malla Pelo Mundo:
luciamalla.com/blog
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MIGRANTES, em sentido
horário: a blogueira Adriana
na Tanzânia; Daniel
na Holanda; Maryanne,
em São Francisco,
e Lucia na montanha
Mauna Kea, no Havaí


