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Resumo 

A comunicação muda com o passar do tempo, adaptando-se à circunstâncias e atuando, 

também, como catalisadora dos processos de transformação. Seu exercício é 

permanentemente guiado por objetivos. Os chamados sites de redes sociais trazem a 

possibilidade de convocar os cidadãos a exporem sua opinião e vontade, atuando como um 

catalisador de opinião e ação dos indivíduos. O exercício da liberdade de expressão nestas 

circunstâncias funciona como mola propulsora tanto dos alcances da mobilização obtida 

quanto do atendimento ao interesse público.  
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Introdução 

A comunicação ganhou, ao longo dos anos, diversas definições. Seja enquanto 

campo de pesquisa científica ou como prática cotidiana, porém, tais definições trazem um 

traço em comum: todas abrangem os sentidos de por em contato, ligar, transmitir, anunciar, 

num contexto onde há, necessariamente, uma relação considerada (MARTINO, 2010).  

Dessa maneira, inserida num contexto enquanto prática social, é a comunicação que 

vai permitir a mudança, buscada ou não pelos indivíduos. Isto porque a relação 

comunicativa traz necessariamente elementos novos para os envolvidos no processo. 

Sem a comunicação cada pessoa seria um mundo fechado em si mesmo. Pela 

comunicação as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao se 

relacionarem como seres interdependentes, influenciam-se mutuamente e, juntas, 

modificam a realidade onde estão inseridas. (BORDENAVE, 2006, 36) 

 

Logo, encontramos a comunicação em uma ampla gama de atuações: desde a 

comunicação interpessoal, passando pela troca de processos culturais cotidianos até 

anúncios publicitários, programas de auditório e reality shows, por exemplo, estão todos 

mergulhados num mar de possibilidades. E embora as formas de apresentação dos 

processos comunicativos sejam diferentes entre si, trazem todos como consequência 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão (Políticas e Estratégias de Comunicação), 

do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação. 

 
2 Jornalista do Instituto Federal de Pernambuco, lotada no Campus Barreiros. Especialista em Gestão da Comunicação 

Empresarial (FAFIRE-PE) e graduada em Comunicação Social ï Jornalismo (UFAL ï AL) 

<julianacosta.jornalista@gmail.com>. 

 



 

Intercom ς Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação ς Fortaleza, CE ς 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

indelével a transformação: individual, social, contextual ou outra. Se não proporcionadas 

pelos processos em si, ao menos favorecidas por estes. 

Neste ínterim, podemos considerar a chamada revolução da impressão gráfica como 

um episódio exemplar. Esta já era praticada na China e no Japão desde o século VIII, mas a 

invenção dos tipos móveis proporciona a proliferação de livros impressos e o surgimento de 

um mercado leitor. 

A prática da impressão gráfica se espalhou pela Europa com a diáspora dos 

impressores germânicos. Por volta de 1500, haviam sido instaladas máquinas de 

impressão em mais de 250 lugares da Europa ï 80 na Itália, 52 na Alemanha e 43 na 

França. As prensas chegaram a Basileia em 1466, a Roma em 1467, a Paris e Pilsen 

em 1486, a Veneza em 1469, a Leuven, Valência, Cracóvia e Buda em 1473, a 

Westminster (distinta da cidade de Londres) em 1476 e a Praga em 1477. Todas 

essas gráficas produziram cerca de 27 mil edições até o ano de 1500, o que significa 

que ï estimando-se uma média de 500 cópias por edição ï cerca de 13 milhões de 

livros estavam circulando naquela data em uma Europa com cem milhões de 

habitantes. (BRIGGS & BURKE, 2006, p. 24) 

 

A comunicação de mensagens já era, desde então, de finalidades políticas e 

comerciais.  O contexto sócio-histórico da época (com a realização da Reforma Protestante, 

a configuração de uma nova ordem econômica onde imperavam as grandes navegações e a 

necessidade crescente da popularização da alfabetização
3
), aliado ao aumento da quantidade 

de livros produzidos apontavam para o consequente consumo de informação.  

A partir disto podemos, enfim, concluir que a comunicação tanto faz parte dos 

processos de transformação (como uma espécie de catalisador destes processos) quanto é 

ela, também, transformada com o passar do tempo ï seja em sua forma de realização, seja 

em seu objetivo. Podemos, portanto, afirmar que toda e qualquer forma de comunicação 

pode satisfazer objetivos. 

Sendo a comunica«o ñuma necessidade b§sica da pessoa humana, do homem 

socialò (BORDENAVE, 2006, p. 19), vamos ent«o v°-la alçada à categoria de meio de 

participação efetiva do cidadão nas decisões de interesse público.  

 

Esfera pública, Internet e novas possibilidades 

 É importante lembrar  que a discussão de temas de interesse público seria (também)  

__________________ 
3 O primeiro educador a formular a ideia de conhecimentos a todos foi João Amós Comênio (1592-1670), um pastor 

protestante que criou princípios e regras do ensino. É dele a primeira obra clássica sobre Didática, a Didacta Magna. (Cf. 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994) 
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possibilitada pelo conhecimento dos temas abordados pela mídia (com especial enfoque na 

imprensa), num recorte da esfera pública. É a esfera pública o espaço comunicativo entre a 

esfera civil privada e o Estado, caracterizada pelo acesso do público através da publicidade. 

É o que permite tanto a crítica ao Estado quanto a tomada autônoma de decisões do cidadão 

(REESE-SCHÄFER, 2010).  

Temas relacionados ao interesse coletivo de uma maneira geral (administração 

pública, mobilizações e modificações políticas, entre outros) passam, enfim, pela 

publicização, na qual os conceitos de público e privado apontam para a prática regida de 

acordo com a oposição entre publicidade e privacidade. Enquanto o público é tudo o que é 

realizado abertamente para todos os espectadores, o privado é restrito, conhecido por um 

círculo resumido e realizado em privacidade (THOMPSON, 2011). 

Na contemporaneidade, o contexto no qual a sociedade e a mídia estão inseridas 

refletem diretamente no tratamento dados aos chamados temas de interesse público. O 

advento das novas tecnologias, aliado aos diferentes modelos de comunicação e 

disseminação das mensagens, fez surgir mais uma possibilidade de debate público na 

Internet ï através das Plataformas Comunicativas Multimidiáticas Ciberespaciais
4
 

(caracterizada por competências comunicativas que favorecem o processo de construção da 

opinião com o mínimo de interferências).    

 

A observação analítica de alguns espaços de interlocução proporcionados pelas 

convergências tecnológicas anuncia a possibilidade do surgimento de esferas 

públicas ciberespaciais. Elas constituem espaços de formação de opinião que se 

processam pela troca de argumentos mediados pela comunicação em rede, ou 

comunicação mediada por computador, como tende-se a denominar o fenômeno. 

Este papel, outrora desempenhado pela imprensa em seus gêneros literário e 

opinativo, passando, em uma perspectiva histórica, pelo aparato da indústria 

cultural, na linguagem frankfurteana, seguido pela mídia, tem agora mais uma 

plataforma de materialização: a Internet. Nela, tanto os jornais aparecem como 

formas modificadas de estímulo à esfera pública, quanto fóruns totalmente novos 

cumprem este papel, permitindo que usuários do mundo todo possam expressar suas 

opiniões. Aparecem, na rede, como plataformas multimidiáticas, nas quais surgem 

possibilidades de debates públicos, podendo evoluir para a formação de esferas 

públicas no ciberespaço. (BRITTES, 2007, p. 6) 

 

Assim, a Internet se mostra como um ambiente no qual a instantaneidade de 

conexão dos usuários e a possibilidade destes produzirem e acessarem conteúdos de acordo  

_______________________ 
4 Em tese de doutorado intitulada Internet, Jornalismo e Esfera Pública: Estudo sobre o processo informativo do 

ciberespaço na formação da opinião (ECA/USP-2003), a autora defende que no modo de comunicação ciberespacial 

existem também as Plataformas Comunicativas Multimidiáticas Ciberespaciais, nas quais estão inseridas não só veículos 

de comunicação mas espaços complexos de troca de opiniões. 
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com sua vontade fazem do usuário não apenas influenciado mas também influenciador do 

meio (BRITTES, 2007). A revolução tecnológica presenciada na contemporaneidade 

permite ao indivíduo maior disponibilização das informações, do conhecimento, sendo este 

o ponto diferencial no que Manuel Castells chamou de era da informação: período histórico 

no qual a revolução tecnológica está centrada nas tecnologias digitais de informação e 

comunicação simultaneamente ao (mas não causadora do) surgimento de uma estrutura 

social em rede.  

A arquitetura da Internet foi desenhada deliberadamente para dificultar seu controle, 

mas não a vigilância da mensagem. E por isso, a Internet, mesmo sofrendo cada vez 

mais interferências à livre comunicação, é o meio de comunicação local-global mais 

livre que existe, permitindo descentralizar os meios de comunicação de massa. 

E apesar das contínuas tentativas de comercializar a Internet, apesar de ter se 

convertido em um instrumetno essencial para a atividade econômica, a grande 

massa de fluxos de informação na Internet é de uso social e pessoal, não comercial. 

A Internet é fundamentalmente um espaço social, cada vez mais amplo e 

diversificado a partir das tecnologias de acesso móvel a ela. Por isso a preservação 

da liberdade de expressão e comunicação na Internet é a principal questão na 

liberdade de expressão em nosso mundo. (CASTELLS, 2006, p. 227) 

 

Logo, a comunicação exercida dentro do espaço social que é a Internet não tem 

necessariamente de seguir o modelo tradicional, o que não significa que a utilização da 

comunicação tenha sofrido, em seu cerne, a modificação de sua motivação primeira ï a 

ação voltada para determinado objetivo. A diferenciação entre informação e comunicação, 

bem como sua ligação intrínseca, aliadas às possibilidades de publicização, reforçam ainda 

mais o novo alcance da crítica ao Estado e da tomada autônoma de decisão do cidadão. 

Permitindo não apenas o conhecimento mas também (ou seria principalmente?) a 

interação, a Internet se mostra como um meio através do qual o alcance comunicativo do 

indivíduo alcança maiores proporções, já que sua forma de disponibilização de produtos 

como um todo (desde sites jornalísticos até buscadores de conteúdo e mesmo softwares para 

download disponíveis gratuitamente, entre tantos outros exemplos) não exclui o contato 

com qualquer um que possa, com um computador e acesso à internet, conferir as 

informações que desejar e/ou deixar suas impressões, bem como orientar ou repassar tais 

orientações aos seus pares e/ou aos profissionais de mídia como um todo. 

Fica claro que: 

A informação é poder. A comunicação é contrapoder. E a capacidade de mudar o 

fluxo de informação a partir da capacidade autônoma de comunicação, reforçada 

mediante as tecnologias digitais de comunicação, realça substancialmente a 

autonomia da sociedade com respeito aos poderes estabelecidos. (CASTELLS, 

2006, p. 231) 
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 Não é difícil pensar em exemplos a respeito de casos conhecidos e que tem 

recentemente fomentado o debate sobre a efetiva expressão comunicativa dos indivíduos 

em contextos determinados. Com o termo rede social usado abundantemente nos meios 

profissionais e de entretenimento, não é fácil deixar de lembrar da repercussão alcançada 

pelos temas contemplados pelos Trending Topics do Twitter
5
 ou das quantidades registradas 

de compartilhamentos no Facebook
6
 ï dados que todos os dias (ou em tempo 

consideravelmente inferior) sofrem alteração. 

 

A rede social como alternativa  

Embora os termos redes sociais e capital social estejam com alta popularidade 

dentro e fora do meio acadêmico, bem como seu emprego para diferentes finalidades, 

partindo do que fora exposto anteriormente no presente artigo, faz-se necessário diferenciar 

termos para compreender o alcance de sua utilização no exercício da liberdade de expressão 

e seu emprego para tomada de decisões autônomas e alcance de objetivo determinado para 

os indivíduos.  

Segundo Raquel Recuero (2010) explica, as redes sociais são o conjunto formado 

por dois elementos: os atores e as conexões, ou seja, as pessoas, instituições ou grupos (os 

indivíduos envolvidos na rede), de um lado, e suas respectivas conexões, de outro. É numa 

rede social que é possível observar os padrões de conexão de um grupo social. Na 

atualidade, uma característica marcante dos atores nas redes é a necessidade de visibilidade, 

que por sua vez reforça a possibilidade de interação. 

Por isso, os chamados sites de redes sociais possuem uma grande diferença se 

comparados a outras formas de comunicação que não as mediadas por computador: o modo 

como permitem aos seus usuários a visibilidade e a articulação de suas redes sociais, bem 

como a manutenção dos laços sociais estabelecidos no espaço off-line (RECUERO, 2010). 

Um mesmo ator social pode utilizar, para diferentes objetivos, diferentes sites de redes 

sociais, nos quais poderá construir valores diferentes.  

O que é diferencial nos sites de redes sociais é que eles são capazes de construir e 

facilitar a emergência de tipos de capital social que não são facilmente acessíveis 

aos atores sociais no espaço off-line. Por exemplo, no Orkut um determinado ator 

pode ter rapidamente 300 ou 400 amigos. Essa quantidade de conexões, que  
________________________________ 
5 Cf. www.twitter.com. Trending topics são os assuntos mais comentados naquela rede até o momento do acesso do 

usuário, sendo alterados com o passar do tempo. 

 
6 Cf. www.facebook.com.  Compartilhar, nesta rede social, significa disponibilizar um determinado conteúdo para todos 

aqueles que fazem parte da lista de ñamigosò do usu§rio. 

http://www.twitter.com/
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dificilmente o ator terá na vida off-line, influencia várias coisas. Pode, assim, torná-

lo mais visível na rede social, pode tornar as informações mais acessíveis a esse 

ator. Pode, inclusive, auxiliar a construir impressões de popularidade que 

transpassem ao espaço off-line. (RECUERO, 2010, p. 107) 

 

Os usuários, percebidos, identificados e capazes de interação, têm também a 

consciência da impressão que pretendem causar e que podem construir. O que eles 

publicam/divulgam é, dessa maneira, reflexo da percepção do valor que pode gerar. 

Dessa maneira, sites de redes sociais têm o mérito de amplificar a expressão da rede 

social, bem como a conectividade estabelecida entre os grupos sociais. ñPodemos, assim, 

perceber que a construção de capital social não é inteiramente emergente, mas também uma 

consequência da apropriação social das ferramentas de comunicação na Internetò 

(RECUERO, 2010, p. 115).  

Tais características otimizam as possibilidades de produção de conteúdo, 

pulverização da informação e interação no processo comunicativo, como também a  

apropriação da dinâmica das redes sociais, em prol de uma alternativa em face dos meios de 

comunicação de massa.  

Com o amplo alcance às redes sociais (e nos ateremos no presente trabalho aos sites 

de redes sociais, tais como o já listado Facebook), a produção e disseminação de conteúdos 

por qualquer ator inserido neste ambiente tornou-se um novo espaço comunicativo ao qual 

o público tem acesso, no qual os fluxos de informação não seguem apenas pela publicização 

de informações mas, também, permite o debate (e a reflexão) e/ou o confronto de 

declarações, dados e opiniões, bem como a reação ao que for exposto no mesmo ambiente. 

Neste caso, não se trata meramente da disponibilização de dados, a informação pura 

e simples, mas sim de um processo mais amplo cujo alcance pode possibilitar reação e 

tomada de posição por parte do cidadão, usuário dos sites de redes sociais. Apontamos aqui 

para a possibilidade da retomada do caráter livre e autônomo da comunicação, cujo foco é o 

cidadão e o objetivo, a possibilidade da ação deste a partir do conhecimento. É, por fim, 

uma alternativa aos processos propagandísticos de manipulação, uma vez que os processos 

dinâmicos que constituem as redes sociais (e são exemplos o retweet, o compartilhar, o 

curtir, o reply, o comentário, a produção de conteúdo próprio e o imediatismo 

proporcionado ao usuário que deseja manifestar-se a respeito, seja contrária ou 

favoravelmente, do que fosse exposto na grande mídia, na sociedade ou nas próprias redes 

sociais) conseguem ñburlarò a mera exposi«o de conte¼do e deixa ao alcance dos usu§rios 

uma maior proximidade com a exposição de considerações individuais e coletivas ï 



 

Intercom ς Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação ς Fortaleza, CE ς 3 a 7/9/2012 

 
 

 7 

podendo, inclusive, causar a convergência de posicionamentos e ações numa esfera exterior 

à comunicação mediada por computador, no seio da sociedade. 

Qualquer destes modelos atingiu o mesmo resultado, a produção de um Espaço 

Público despolitizado e uma tremenda burocratização da participação individual: 

complexos processos formais e sofisticados mecanismos de controle que afastam, 

objectivamente, o Espaço Público da sociedade (dos indivíduos) e o tornam mais 

próximo do Estado, tornando assim possível uma Opinião Pública de meros 

compromissos estratégicos (já não razoáveis, e muito menos de consensos), cujo 

objectivo ® a ñpacifica«oò social por sublima«o da conflitualidade. (ESTEVES, 

2003, p. 46) 

 

 

Comunicação como um direito 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, já 

trazia como um de seus artigos o tratamento do acesso às chamadas informações de 

interesse público
7
. ñA livre comunicação das idéias e das opiniões é um dos mais preciosos 

direitos do homemò, diz o documento.  Reforçando o princípio citado, em 1948 a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos
8
 diz que todo e qualquer ser humano tem 

direito à liberdade de expressão e opinião, incluindo a autonomia deste para buscar, receber 

ou transmitir informações e/ou ideias. 

Na história recente do Brasil, marcada pelo fim da censura e pelo processo de 

redemocratização pós-regime autoritário, a necessidade de informação e tratamento justo 

nas relações estabelecidas entre cidadão, Estado e instituições ganhou força. A Constituição 

Federal de 1988, a Constituição Cidadã, aponta como um direito e garantia fundamental a 

livre manifestação do pensamento, proibindo seu cerceamento sob quaisquer meios 

(REPÚBLICA FEDERATIVA DO BASIL, 2011). 

Resguardado tal direito, o indivíduo tem a possibilidade de exercer sua cidadania 

partindo do conhecimento de informações e interferindo direta e positivamente nas políticas 

públicas, exigindo o cumprimento da responsabilidade dos entes competentes nas 

realizações de ações cujo alcance seja de interesse público. Sob este prisma, a comunicação 

passa a ser compreendida como uma facilitadora de processos e práticas, com característica 

essencialmente dialógica e colaboradora na construção da cidadania e da democracia.  

___________________________________ 
7Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-

das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html. Acesso em 

20/06/2012. 

 
8Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf. Acesso em 20/06/2012. 
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É neste terreno do público, do coletivizado, que se encontram as interseções de 

Estado e sociedade, fazendo da interlocução pública condição fundamental para o  

desenvolvimento de práticas cidadãs e democratizantes. As decisões referendam-se 

quando há participação, quando há nivelamento das informações disponíveis, entre 

todos os envolvidos. Para que se estabeleça este campo de intercâmbio e construção 

de atitudes, há que se partilhar um mesmo espaço, na busca de consensos possíveis 

ou, no mínimo, no respaldo ao sentimento dominante. Isto pode ocorrer, de fato, na 

esfera do que se efetiva publicamente. (MELLO, 2004, p. 33) 

 

 

Dessa maneira, a comunicação (neste caso, tida como consequência do direito de 

liberdade de expressão) pode atuar como um facilitador e/ou mediador de processos, cuja 

característica principal é possibilitar o empoderamento da sociedade. 

Por outro lado, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) como o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (1969) e a Declaração de Princípios sobre Liberdade de 

Expressão (2000) falam em seus artigos 19, 13 e no Princípio 1º, respectivamente, 

do direito da ñpessoaò (indiv²duo) ¨ liberdade de opini«o e express«o, especificando 

que este direito inclui ña liberdade de, sem interfer°ncia, ter opini»es e de procurar, 

receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios (media, no original 

em ingl°s) e independentemente de fronteirasò. (LIMA, 2010, p. 24-25)  

 

Assim, o interesse público está para a comunicação tal como o exercício da 

cidadania e da democracia, uma vez que a liberdade de expressão atende a um direito 

fundamental. O empoderamento do indivíduo através da comunicação, que permite o acesso 

às informações e, consequentemente, a ação para o exercício da cidadania, aponta para a 

utilização de novas estratégias de comunicação, para a instalação de fluxos informacionais 

com possibilidades de mobilização e legitimados pelo alcance e pela representação que 

carregam.        

 

Mobilização através da rede 

No uso de sua liberdade de expressão garantida e amplamente exercida na Internet, 

os indivíduos também podem passar a empregá-la na mobilização em torno de um objetivo 

em comum. A espetacularização
9
 em torno das notícias sobre celebridades, a divulgação de 

resultados de competições esportivas, o escândalo que envolve o político, a gafe cometida 

pela autoridade ï tudo pode reverberar nos sites de redes sociais, sendo alvo de discussões 

e/ou comentários que podem tornar o assunto em questão um dos mais 

comentados/compartilhados.    

 

____________________________ 
9 Sobre o tema espetacularização, ver mais em: DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Contraponto: Rio de Janeiro, 

1997  
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Recentemente, o mundo presenciou verdadeiras revoluções no mundo político, cuja 

via de ação partiu da mobilização dos atores sociais através das redes. Um dos exemplos 

mais célebres se deu em fevereiro de 2011, quando o então presidente do Egito, Hosni 

Mubarak, renunciou ao poder após uma onda de protestos organizados através de páginas 

criadas no Facebook
10

. 

Ao se manifestar nas redes sociais a respeito de determinado tema de interesse 

público, que afete a sociedade na qual está inserido e signifique algum tipo de mudança 

prática ou efetivação de postura determinante, estes indivíduos se expressam em prol da 

exposição, informação e discussão em torno de temas tendo como principal motivação a 

escolha democrática de um posicionamento, sem necessariamente ser dependente de uma 

única via informacional. A (liberdade de) expressão nas redes sociais e a potencialização do 

capital social com vistas ao objetivo determinado resulta, no mínimo, no processo de 

reconhecimento público, nas redes sociais e/ou fora delas, do anseio pela mudança de 

diretriz ou posicionamento em questões cujo alcance lhes pertença. Partindo do 

conhecimento a respeito de determinada questão, o cidadão tem ferramentas que lhe 

permitem interferir no desenvolvimento da ação (seja ela contrária ou favorável), exercendo 

assim o princípio de soberania popular. 

Outra questão contemplada na mobilização através das redes sociais contempla é a 

obtenção de uma versão dos fatos, bem como a efetivação de um processo comunicativo 

que não aquele exclusivamente obtido na (através da) chamada grande mídia. A contestação 

adquire voz própria; ganha considerável independência dos processos de informação que 

definirão uma imagem única para a sociedade. As informações ficam mais acessíveis aos 

ñparesò e o processo de publiciza«o acontece, também, sob uma outra perspectiva. 

Há como que uma perversidade por parte dos media no tratamento da novidade, 

como aliás muitos movimentos sociais de contestação amargamente já 

experimentaram: o que é novo e atrai a atenção dos media a todo o momento pode 

ser reciclado em algo completamente diferente, e os actores sociais descobrem-se 

então, de um momento para o outro, como meros figurantes de uma representação 

que não é já a sua. Em função sobretudo do seu caráter comercial, os media (e em 

particular os chamados mass media) posicionam-se mais do lado da estabilidade, do 

imobilismo e do convencional do que da inovação ï por mais que a sua atracção 

pelo ñnovoò nos possa iludir. (ESTEVES, 2003, p. 47) 

 

Conforme sabemos, o jornalismo, ao ser exercido, tem como um dos elementos 

primeiros na produção das notícias a pauta, que por sua vez é diretamente afetada por diver-  

_______________________________ 
10 Cf. Revolução digital: da página no Facebook à queda de Mubarak. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/adriana-

carranca/a-revolucao-digital-no-egito-da-pagina-no-facebook-a-queda-e-mubarak/. Acesso em 20/06/2012. 
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sos fatores que são inerentes ao jornalista, como sua história de vida, sua formação pessoal 

e background individual, bem como a linha editorial, as diretrizes da empresa para a qual 

trabalha, a própria orientação de execução da pauta (ROSSI, 2007). Assim, o 

questionamento dos personagens e suas motivações para a mobilização em torno de um 

tema serão tratados na imprensa de acordo com estes filtros. 

Atualmente, boa parte da imprensa mundial gosta de transformá-los em caricaturas, 

em sonhadores vazios sem a dimensão concreta dos problemas. Como se esses 

arautos da rodem tivessem alguma ideia realmente sensata de como sair da crise 

atual. Na verdade, eles nem sequer sabem quais são os verdadeiros problemas, já 

que preferem, por exemplo, nos levar a crer que a crise grega não é o resultado da 

desregulamentação do sistema financeiro e de seus ataques especulativos, mas da 

corrup«o e da ñgastanaò p¼blica. Nesse sentido, nada mais inteligente do que uma 

pauta que afirme: ñQueremos discutirò. (SAFATLE, 2012, p. 49)  

 

 

Ocupe Estelita 

A ação dos cidadãos, propiciada através dos processos anteriormente expostos no 

presente artigo, aponta necessariamente para a participação efetiva em questões 

anteriormente fechadas a determinados círculos. A fim de expormos de uma maneira mais 

prática o tema explorado, observemos rapidamente o exemplo recente ocorrido em 

Pernambuco.  

Localizado na orla portuária do Recife, o Cais José Estelita também figurou como 

um assunto cuja mobilização para realização de debates e protestos surgiu nas redes sociais. 

Como resultado, houve o aparecimento do Ocupe Estelita ï uma espécie de movimento 

surgido na esteira nos protestos recentes de Wall Street fazendo uma crítica ao projeto 

Novo Recife, das construtoras Queiroz Galvão
11

 e Moura Dubeaux
12

, que compreende a 

construção de 13 torres ao longo da orla.  

Foram argumentos apresentados pelos manifestantes para realização da ocupação, 

marcada para o dia 15 de abril de 2012
13

, as futuras consequências da construção: a 

privatização de uma das áreas mais bonitas da cidade, o que também prejudicaria a 

contemplação da paisagem e a circulação de vento na ilha de Santo Antonio. 

Os encontros realizados, que contava com debates e atividades recreativas, 

marcaram a consolidação de uma discussão que tratava sobre o modelo de urbanização e 

sociabilidade adotada pela sociedade e que fora iniciada nas redes sociais.  

__________________________________ 
11 Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário. Site: http://www.qgdi.com.br/. Acesso em 25/06/2012. 
12 Moura Dubeaux Engenharia. Site: http://www.mouradubeux.com.br/home/home/index.php. Acesso em 25/06/2012.  
13 Cf. Manifesto Ocupe Estelita protesta contra o projeto Novo Recife, no domingo. Disponível em: 

http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/canais/noticias/2012/04/10/manifesto_ocupe_estelita_protesta_contra_o_projeto_n

ovo_recife_no_domingo_128942.php. Acesso em 25/06/2012. 
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Foram detectados uma conta no Twitter (@OcupeEstelita, com 370 seguidores), um 

grupo no Facebook (Direitos Urbanos | Recife, com mais de seis mil membros)
14

 e um blog 

(direitosurbanos.wordpress.com/ocupeestelita).   

As discussões geradas nas redes sociais também resultaram na entrega de petição on 

line com mais de 1,6 mil assinaturas durante realização de audiência pública, no dia 22 de 

março de 2012, no plenarinho da Câmara do Recife
15

. Também através das redes sociais, 

pelo menos 1400 pessoas já haviam confirmado presença na ocupação do cais ocorrida no 

dia 15 de abril de 2012, até três dias antes do evento. 

Todas as ações realizadas
16

 tiveram adesões e participações essencialmente 

desencadeadas pelo debate originado nas redes sociais.  

 

Considerações finais 

A comunicação atende, como vimos, interesses. É a comunicação que transmite, 

liga, coloca em contato e, como prática social, traz a possibilidade da mudança, da 

transformação. E dentro desta circunstância, ela própria está sujeita às transformações da 

qual se mostra como uma instância catalisadora.  

Com o advento da Internet, novas possibilidades se mostram para a sociedade, entre 

elas as formas de tratamento de temas de interesse público (no que se refere aos fluxos de 

informação e comunicação). Estas foram sensivelmente ampliadas com o surgimento e 

utilização das redes sociais da Internet (com especial destaque para o papel desempenhado 

pelos sites de redes sociais, como o Facebook), que permitem não apenas o acesso às 

informações (publicização) mas também o empoderamento através da mobilização em prol 

de determinado tema. A liberdade de expressão se mostra como o exercício primordial 

dentro do envolvimento permitido por este ambiente. 

O atendimento ao interesse público, compreendido como uma necessidade, tem uma 

especial importância nas redes sociais: estas produzem essencialmente um fluxo 

comunicacional dialógico e ao alcance dos interessados, membros da sociedade que 

participam, a partir dos espaços interativos disponibilizados nestas plataformas, da 

discussão de temas, bem como eventualmente da produção e compartilhamento. 

____________________________ 
14 Os números apresentados foram conferidos pela última vez no dia 29/06/2012 
15 Cf. No Recife, projeto imobiliário no Cais José Estelita gera debate acalorado. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/03/no-recife-projeto-imobiliario-no-cais-jose-estelita-gera-debate-

acalorado.html. Acesso em 25/06/2012. 
16 Cf. Terceira edição do Ocupe Estelita movimenta cais do Recife. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/05/terceira-edicao-do-ocupeestelita-movimenta-cais-no-recife.html. Acesso 

em 25/06/2012.  
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Há que se notar a importância da construção colaborativa (consequência da 

liberdade de expressão?) que tais ambientes proporcionam: os atores sociais não são apenas 

participantes superficiais, mas sim protagonistas de um processo comunicacional orgânico e 

de consideráveis potencialidades. Mas os fluxos de comunicação realizados através dos 

sites de redes sociais, por exemplo, trazem benefícios maiores ou mais eficazes, de fato, do 

que aqueles obtidos pelos veículos de comunicação mais tradicionais? 
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