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RESUMO 

Este artigo faz uma análise a respeito do processo de Agendamento e de Ciberativismo 

gerado pelo confronto de ideias entre, o jornalista e blogueiro, Roberto Maciel e o 

movimento “Quem dera ser um peixe” em torno da construção do Acquário Ceará. Esse 

debate suscita questionamentos e olhares que encontram espaço de expressão na internet. 

Assim, este texto faz uma revisão do conceito de agendamento no contexto da rede mundial 

de computadores. Esta surge como espaço alternativo de olhares diversos e de opiniões pró 

e contra o Acquário, resultando na formação de uma rede de agendamento. Analisamos 

como esse espaço digital se faz importante para o movimento que não consegue agendar de 

forma efetiva os meios de comunicação convencionais. Por fim, buscamos compreender 

como a formação de uma rede colaborativa no ciberespaço pelo “Quem dera ser um peixe” 

dialoga com o conceito de Ciberativismo. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para entender o conflito existente entre o “Quem dera ser um peixe” e o jornalista 

Roberto Maciel, é necessário, além de saber do que se trata o movimento e como a 

discordância entre as partes envolvidas foi gerada, ter conhecimento de como esse 

movimento surgiu. 

O “Quem dera ser um peixe” começou através das redes sociais, quando um de seus 

membros postou uma foto da demolição do prédio que existia na área onde se pretende 
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construir o Acquário Ceará
6
. A partir de então, tomou-se conhecimento que o projeto não só 

sairia da maquete, como também, o local em que seria construído e as consequências 

decorrentes disto para os moradores da Praia de Iracema
7
. A imagem mobilizou grupos de 

amigos, habituais frequentadores da Praia de Iracema, que iniciaram um debate em torno da 

legalidade da obra, culminando na organização de um bloco de carnaval neste ano, que 

protestava, de forma irreverente, contra a construção do empreendimento. Os foliões 

colocaram o nome do cordão de "Quem dera ser um peixe", foi o início de um processo de 

agrupamento entre fortalezenses dispostos a questionar e investigar o Acquário. Um mês 

depois, em março, surge o blog
8
, ao mesmo tempo em que o perfil “Peixuxa Acquário”

9
 e a 

fan page “Quem dera ser um peixe”
10

 no Facebook coadunava as críticas e ampliava o 

engajamento. 

O “Quem Dera Ser Um Peixe” considera-se um movimento apartidário, político e 

composto por cidadãos fortalezenses. O protesto, que nas redes sociais recebe a hashtag
11

 

#AcquárioNão, questiona vários pontos a respeito da construção do mesmo
12

. Entre os 

questionamentos, está a não realização de licitação para escolher a empresa International 

Concept Management, que executará a obra, orçada em 250 milhões de reais. Alerta 

também para o fato de o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

apontar como irregular a licença de instalação do projeto do Acquário. Segundo os 

componentes do “Quem Dera Ser um Peixe”, a cidade deve ser pensada para seus cidadãos 

primeiramente. 

 

1.1 Sobre Roberto Maciel e o conflito:  

O jornalista Roberto Maciel escreve a coluna “Comunicado” para o impresso Diário 

do Nordeste e, há pouco mais de um ano, é responsável pelo “Blog do Roberto Maciel”
13

, 

hospedado no portal deste mesmo jornal. As suas postagens exploram, basicamente, as 

mesmas temáticas de sua coluna (Esporte, Turismo, Saúde, Tecnologia, Politica), porém de 

                                                 
6 O projeto Acquário Ceará é de responsabilidade da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e está orçado em R$250 

milhões. A previsão é de que obra termine em 2014. A Secretaria responsável pela obra prevê que o Acquário dobre o 

fluxo turístico do Ceará, recebendo anualmente 1,2 milhões de pessoas. 
7 Bairro de Fortaleza, localizado na orla marítima. 
8 Disponível < http://acquarionao.wordpress.com/>. Acesso em 25 jul. 2012. 
9 Disponível em <http://www.facebook.com/peixuxa.acquario>. Acesso em 25 jul. 2012. 
10 Disponível em < http://www.facebook.com/contraoaquario>. Acesso em 25 jul. 2012. 
11 São palavras-chaves de uma discussão, antecedidas pelo símbolo #. As hashtags realizam a indexação dos tópicos de 

uma discussão no Twitter, possibilitando que o debate em torno de um tema seja agrupado.  
12 Os questionamentos do “Quem dera ser um peixe” estão disponíveis no blog do movimento no endereço:< 

<http://acquarionao.ordpress.com/porquequestionamos/>. Acessado em 29 jun. 2012. 
13 Disponível em <http://blogs.diariodonordeste.com.br/roberto/>. Acesso em 25 jul. 2012. 

http://acquarionao.wordpress.com/
http://www.facebook.com/peixuxa.acquario
http://www.facebook.com/contraoaquario
http://acquarionao.ordpress.com/porquequestionamos/
http://blogs.diariodonordeste.com.br/roberto/
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uma forma mais autoral. Foi através do blog que houve a discordância entre o jornalista e o 

movimento contra a construção do Acquário. 

Ao publicar uma nota classificando o “Quem dera ser um peixe” como partidário, 

devido à manifestação deste movimento em apoio às ações do vereador João Alfredo 

(PSOL/CE), que questionavam a construção do Acquário na Câmara de Vereadores, 

Roberto Maciel colocou em questão os protestos do movimento e o classificou como 

“risível”.  

O “Quem dera ser um peixe” utilizou-se do espaço de comentários para se 

pronunciar e alegou que “O movimento Quem dera ser um peixe NUNCA foi criado, 

gerido, financiado ou sequer articulado pelo PSOL, nem por qualquer outro partido político. 

Isso não nos impede, no entanto, de aceitar o apoio daqueles que se constituem como 

oposição a tal obra, em qualquer instância da sociedade”
14

. A réplica do #AquárioNão 

também foi publicada no blog do “Quem Dera Ser um Peixe”. 

A resposta do movimento foi ignorada por Roberto Maciel, que também comentou a 

própria publicação, respondendo a outros comentários. O post do jornalista recebeu 34 

manifestações de opiniões debatendo a construção do Aquário Ceará. O tema gera 

diferentes pontos de vista e, por este motivo, vem agendando debates entre a população. 

O movimento “Quem dera der um peixe” pode ser vinculado ao conceito de 

Ciberativismo ou Ativismo Digital. Atualmente, a redes digitais, como classifica Francisco 

Jamil Marques, favorecem “a articulação a baixo custo e sem levar em consideração 

fronteiras geográficas, [a internet] é vista como o grande meio a ser utilizado por entidades 

ou indivíduos isolados e marginalizados politicamente” (2004, p.128). 

Ou seja, a internet traz consigo possibilidades de manifestações e é um espaço em 

que qualquer indivíduo pode publicar informações, trocar conhecimento e opiniões. 

 

2.  METODOLOGIA 

Para desenvolver este artigo trabalhamos com referenciais teóricos envolvendo as 

Teorias da Comunicação, mais especificamente a Teoria do Agendamento e da Espiral de 

Silêncio. Utilizamos também algumas bases de Cibercultura, voltadas para o Ativismo 

Digital. 

                                                 
14 O esclarecimento do movimento “Quem dera ser um peixe” encontra-se disponível em 

<http://acquarionao.wordpress.com/2012/04/30/esclarecimento-do-movimento-quem-dera-ser-um-peixe-ao-jornalista-

roberto-maciel/#comments>. Acesso em 22 mai. 2012. 

http://acquarionao.wordpress.com/2012/04/30/esclarecimento-do-movimento-quem-dera-ser-um-peixe-ao-jornalista-roberto-maciel/#comments
http://acquarionao.wordpress.com/2012/04/30/esclarecimento-do-movimento-quem-dera-ser-um-peixe-ao-jornalista-roberto-maciel/#comments
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Analisaremos qualitativamente o case escolhido dentro desses conceitos da 

comunicação acima citados, levando em consideração que o caso ocorreu na chamada nova 

esfera pública da comunicação, a internet. O que hoje possibilita a todos se expressar e ter 

um espaço “seu”. A fim de entender melhor as partes analisadas, realizamos entrevistas 

com o jornalista Roberto Maciel, bem como com membros do movimento “Quem dera ser 

um peixe”, permitindo mais conhecimento a respeito das diferentes visões sobre o tema 

abordado. Desta forma, buscamos compreender como a internet, pelo seu poder de 

interatividade e acessibilidade, possibilita o debate público em torno de um tema de 

repercussão na sociedade cearense e suscita um processo de agendamento sobre um viés 

diferenciado do que é colocado em pauta pela grande mídia. 

 

3. A REDE DIFERENCIADA DE AGENDAMENTO NA INTERNET 

O advento e a consolidação da internet tem se mostrado um aspecto desafiador para 

as Teorias da Comunicação, que tiveram suas bases construídas a partir do estudo dos 

meios analógicos de comunicação (rádio, televisão e jornais). Com uma nova lógica de 

produção e reprodução de mensagens, rapidez na troca de informações e papéis ilimitados 

de emissores e destinatários de conteúdo, a Internet nos leva a repensar como devemos 

compreender os paradigmas de Comunicação, levando em conta as características 

diferenciadas da rede. No campo dos estudos de efeitos em longo prazo, a Teoria do 

Agendamento precisa ser repensada e reatualizada para o contexto da internet. 

Concebida por Shaw (1979) como um processo de influência que se dá no fluxo da 

agenda dos meios para a agenda do público, o agendamento, em seu conceito inicial, 

compreende que “as pessoas tendem a incluir ou excluir dos próprios conhecimentos o que 

a mídia inclui ou exclui do próprio conteúdo” (SHAW apud WOLF, 2005, p. 143).  

No entanto, o processo de agendamento ganha novos contornos e potencialidades no 

Ciberespaço. As grandes empresas de comunicação, presentes ou não na internet, 

permanecem agendando debates e pautando a ordem do dia, porém os internautas ganham 

também poder de agendamento. Forma-se uma grande rede de interação, em que a agenda 

do público e a da mídia perdem suas fronteiras. Como apresenta Castells: “O ciberespaço 

tornou-se uma ágora eletrônica global em que a diversidade de divergência humana explode 

numa cacofonia de sotaques.” (2003, p. 115). 

Repensar o agendamento a partir das consequências das características que a internet 

apresenta na relação emissor e receptor se faz crucial a fim de que o conceito seja 
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constantemente reatualizado com o contexto das mudanças midiáticas. Nesse sentido, a 

produção diferenciada de informação e a interação, aspectos relevantes presentes na 

internet, se apresentam como sugestivos pontos de partida para uma nova compreensão da 

Teoria do Agendamento.  

Com base no objeto deste artigo, podemos constatar a nova dinâmica de influência 

de agendas que se apresentam na internet. As especulações da mídia sobre o engajamento 

político do movimento foram iniciadas com a publicação da matéria “Vereador de Fortaleza 

propõe plebiscito sobre o Acquário Ceará”
15

 no portal G1 Ceará, no dia 26 de abril de 2012, 

o que culminou com a resposta do grupo. Agendado por esse tema, o jornalista Roberto 

Maciel publica o post “A nova e cavilosa manobra do PSOL: aproveitar o Acquário para 

ganhar espaço nas eleições. Ou vice versa”
16

 no seu blog, no dia 27 de maio de 2012. Com 

base na notícia do portal G1 Ceará, Maciel tece comentários sobre a proposta do vereador 

João Alfredo (PSOL/CE) de realizar uma consulta à população, no dia das eleições 

municipal de Fortaleza neste ano, sobre a construção do Acquário Ceará. No post, o 

jornalista critica ações de mobilização contra Acquário que, segundo afirma, foram 

iniciativas do PSOL. Para ele, as mobilizações e pedido de plebiscito do vereador não 

passam de práticas eleitoreiras do partido a fim de fazer “propaganda casada” ao unir as 

eleições com o debate do Acquário.  

 

Será que a propaganda que se há de fazer em relação ao Acquário, contra 

ou a favor, não repercutirá nos votos que o PSOL vai obter? Será que os 

candidatos do PSOL não falarão do Acquário, e assim confundirão o 

discurso do foco do eventual plebiscito, com o discurso das eleições 

propriamente dita? O cidadão precisará pagar para o PSOL fazer 

propaganda casada, unindo eleições com a batalha contra o oceanário?
17

 
 

 

Foi exatamente essa atribuição de mobilização ao PSOL que gerou o agendamento 

do movimento “Quem dera ser um peixe” que, como resposta, publicou um esclarecimento 

na área de comentários do post do blog Roberto Maciel, bem como reproduziu o texto no 

blog do movimento. A ênfase da resposta se dá na afirmação de que as ações citadas pelo 

                                                 
15 Disponível em < http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/vereador-de-fortaleza-propoe-plebiscito-sobre-o-acquario-

ceara.html>. Acesso em 22 mai. 2012. 
16 Disponível em < http://blogs.diariodonordeste.com.br/roberto/ambiente/a-nova-e-cavilosa-manobra-do-psol-aproveitar-

o-acquario-para-ganhar-espaco-nas-eleicoes-ou-vice-versa/>. Acesso em 22 mai. 2012. 
17 Trecho do texto publicado pelo jornalista Roberto Maciel no post “A nova e cavilosa manobra do PSOL: aproveitar o 

Acquário para ganhar espaço nas eleições. Ou vice versa”.  

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/vereador-de-fortaleza-propoe-plebiscito-sobre-o-acquario-ceara.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/vereador-de-fortaleza-propoe-plebiscito-sobre-o-acquario-ceara.html
http://blogs.diariodonordeste.com.br/roberto/ambiente/a-nova-e-cavilosa-manobra-do-psol-aproveitar-o-acquario-para-ganhar-espaco-nas-eleicoes-ou-vice-versa/
http://blogs.diariodonordeste.com.br/roberto/ambiente/a-nova-e-cavilosa-manobra-do-psol-aproveitar-o-acquario-para-ganhar-espaco-nas-eleicoes-ou-vice-versa/
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jornalista não são do vereador João Alfredo, mas sim do “Quem dera ser um peixe”, que, 

segundo o próprio grupo, não possui qualquer vínculo partidário. 

Porém, no emaranhado da teia de troca de informação via internet, o agendamento 

ganha disseminação irrestrita. Diferentemente dos outros meios, em que o processo de 

feedback do receptor se dá de forma indireta e nem sempre efetiva, a rede de computadores 

possibilita que o internauta apresente suas ideias e vivências sobre o tema e até mesmo 

agende outros debates, trazendo novos aspectos que venham enriquecer o diálogo ou 

modificar o enquadramento do tema. Tal processo se configura como resultado de como a 

internet se diferenciou dos outros meios no que se refere aos papéis de produtor e 

consumidor de conteúdo. 

 

As diferenças da comunicação no plano digital, nestes termos, são 

imediatamente duas no tocante aos meios de comunicação convencionais: 

ela não mais se sujeita ao discurso de poucos emissores (ou não apenas, 

pois é forte a influência das grandes empresas de comunicação mesmo na 

Internet, visto que os portais, juntamente com os motores de busca, 

concentram o maior número de acessos) e ainda existe a chance de 

intercomunicação entre atores singulares de modo prático e menos 

custoso. (MARQUES, 2004, p. 87) 

 

 

 Ciente de que a internet também é apropriada pelos grandes veículos de 

comunicação a fim de reproduzirem seus discursos (e agendar discursos outros), o 

ciberespaço se apresenta sim com um importante espaço de expressão daqueles que não tem 

acesso direto como produtores de conteúdo aos veículos convencionais de comunicação. A 

interatividade é uma característica essencial da rede e responsável por alimentar esse debate 

virtual e pelo processo diferenciado de agendamento. Perdem-se os limites de emissor e 

receptor e a resposta – e por consequência o agendamento – é quase que imediata. “Na 

internet, a organização não está falando para uma pessoa, mas sim conversando com ela” 

(PINHO, 2003, p. 54 – grifo do autor).   

A ferramenta interativa de comentários é o “termômetro” do processo de 

agendamento que ocorreu no caso aqui estudado. Foram, no total, 43 comentários nas três 

publicações aqui citadas, sendo que apenas o post do blog do jornalista Roberto Maciel 

alcançou 34 comentários
18

. Analisando este último, percebe-se que o debate suscitado pelos 

comentários agendou internautas a favor e contra a construção do Acquário, o movimento 

                                                 
18 Contagem realizada em 22 mai. 2012. 
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“Quem dera ser um peixe” (com sua nota de esclarecimento) e o próprio jornalista Roberto 

Maciel que participa da discussão através de um comentário. 

A diversidade de opiniões, de argumentações e de contra-argumentações geradas 

pelo post do blog do jornalista vão de encontro à ideia de que, em um segundo nível de 

agendamento, os medias agem tanto no que as pessoas pensam quanto em como elas 

pensam (MCCOMBS apud SERRA, 2009). Apesar do respaldo do jornalista Roberto 

Maciel, a discordância em torno do tema e dos argumentos do jornalista foram ressaltadas. 

A partir de suas vivências e conhecimentos, os internautas (pró e contra o Acquário) 

apresentaram suas argumentações e adicionaram novas informações não amplamente 

abordadas pela grande mídia. 

O debate em torno do tema ganha corpo com posicionamentos variados que tocam 

desde críticas e elogios ao post do jornalista Roberto Maciel a questionamentos de como o 

processo de construção do Acquário está se desenrolando e a defesa do potencial 

econômico da obra, como podemos analisar pelos dois comentários
19

 apresentados abaixo: 

 

[...] A obra não deveria ter nem começado, pois está irregular e os 

responsáveis responderão ao MPF [Ministério Público Federal]. Fico 

admirado com sua preocupação [referência ao comentário de outro 

internauta que apresenta opinião favorável ao Acquário], enquanto acusam 

o movimento [“Quem dera ser um peixe”] de tirar benefícios, isso só 

porque queremos transparência e participação. Como explicar, por 

exemplo, a IMAGIC
20

 receber 1,8 milhões do governo pelo projeto 

arquitetônico, isso, sem concurso ou licitação. Onde está o contrato? 

(Edson Holanda, em comentário ao post do blog do Roberto Maciel) 

 

[...] Me revolta apenas todo o trade turístico de Fortaleza (CDL, Abrasel, 

Abav, ABIH, etc…) terem tido uma reunião essa semana, TODOS 

APOIAREM O ACQUÁRIO e nenhum jornal ter ido. [...] Essa política 

contra o Acquário é contra todos esses empregos… (Kleber, ibidem). 

 

 

O comentário apresenta um diferencial por realizar o agendamento dentro de uma 

mesma publicação, intensificando o embate de ideias e a expressão de vivências e 

informações que agregação novas linhas ao tema. A interação nessa ferramenta aponta para 

a necessidade de se reconhecer fluxos diferenciados de agendamento, para além do fatídico 

                                                 
19 Os comentários estão disponíveis no post “A nova e cavilosa manobra do PSOL: aproveitar o Acquário para ganhar 

espaço nas eleições. Ou vice versa” no blog do Roberto Maciel. 

 
20 O movimento “Quem dera ser um peixe” questiona o processo de contratação da empresa Imagic! para a realização da 

projeção arquitetônica do Acquário Ceará. 
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“mídia agendando público”. No caso aqui analisado, o processo contrário de agendamento 

fica claro quando o próprio jornalista Roberto Maciel, agendado pelo debate dos 

internautas, se utiliza da ferramenta de comentários para apresentar mais argumentos e 

tentar responder os questionamentos dos internautas. 

Neste ponto, declina o poder de enquadramento
21

 limitado ao produtor de conteúdo 

vinculado aos grandes meios de comunicação inseridos na internet. Surgem, assim, visões 

diferenciadas. É o limite do agendamento de que trata Wolf (2005): “A experiência direta, 

imediata e pessoal de um problema torna-o suficientemente saliente e significativo, a ponto 

de atenuar, em segundo plano, a influência cognitiva da mídia” (ibidem, p. 155).  

 

4.  PEIXUXA QUER FALAR, MAS A MÍDIA NÃO DEIXA 

O movimento “Quem dera ser um peixe”, simbolizado pelo mascote nomeado de 

“Peixuxa”, nasceu nas redes sociais questionando a demolição de um prédio histórico de 

Fortaleza, o DNOCS ( Departamento Nacional de Obras contra as Secas). Enquanto 

manifestava-se no território livre das redes sociais, conseguia adesão de pessoas e suas 

discussões sobre a construção do Acquário Ceará alcançavam eco.  

Foi quando as pessoas que estavam à frente do grupo decidiram levar para os 

principais veículos locais as evidências de irregularidades na obra que perceberam que a 

mídia por vezes se nega a cumprir seu papel de propagadora da opinião pública. Segundo as 

líderes, Regiane Nigro e Thaís Martins, as primeiras tentativas de pautar os jornais sobre a 

mobilização social que o “Quem dera ser um peixe” estava alcançando foram vãs, não 

houve repercussão nos jornais.  

O espaço só foi conseguido quando foi denunciada a ausência de procedimentos 

legais, como licença ambiental, estudos arqueológicos no projeto e licitação. “No começo a 

gente mandava pautas para os jornais e não tinha muita resposta, foi só quando descobriram 

que não havia licença foi que começou a haver um retorno da imprensa”
22

, afirma a 

socióloga e ativista Thaís Martins. 

As duas componentes, que são editoras do blog do movimento e estão envolvidas 

com as ações de comunicação, consideram que a cobertura da imprensa não foi homogênea, 

apesar de detectarem que os dois principais veículos acompanhavam as indagações pela 

rede social Facebook e abordaram-nas em suas reportagens. 

                                                 
21 Entendido como uma saliência na abordagem de alguns aspectos específicos do tema que gera um nível mais profundo 

de agendamento, determinando como a temática será compreendida pelo receptor (SERRA, [s.d], p.4). 
22 Entrevista concedida às autoras no dia 17 de maio de 2012. 
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Para elas, o jornal O Povo ignorou a existência do movimento e falhou na checagem 

de informações repassada pelo Governo do Estado, o que as leva a crer que há uma 

tentativa de blindar o poder executivo. Neste veículo, apenas alguns articulistas, como a 

jornalista Adísia Sá
23

 e o professor universitário José Borzacchiello
24

 da Silva 

posicionaram-se a favor do debate. 

 

4.1 Diário do Nordeste e o blog do jornalista Roberto Maciel 

Thaís e Regiane avaliam que as editorias do jornal Diário do Nordeste deram espaço 

ao grupo e foram mais criteriosas com as informações. Apesar disso, foi em um blog 

vinculado ao jornal que se deu o maio embate público entre o movimento e a mídia, 

resultando da postagem do jornalista Roberto Maciel que foi mencionada. Interessa-nos 

aqui analisar a conduta de ambas as partes na mediação da polêmica, pois, para ambos, a 

situação teve vantagens como a difusão seus posicionamentos, mas também dissabores 

como a troca de acusações. Roberto Maciel afirma que tomou conhecimento do grupo por 

meio de notícias e das redes sociais, e que chegou à conclusão da filiação política pelo 

comportamento dos manifestantes. Quanto ao fato de não ter respondido à nota oficial 

publicada pelo “Quem dera ser um peixe”, o jornalista explica: 

 

Não vi necessidade. O movimento se posicionou de um modo que julgou 

conveniente e eu o respeitei, como deve ser nas relações democráticas. 

Isso para mim encerra uma riqueza especial e inalienável. Além do mais, 

no tocante à análise do assunto, as minhas conclusões já estão claramente 

expostas em diferentes meios
25

.  

 

 Em contrapartida, o grupo optou, depois de publicada a nota, (pode ser encontrada 

nos comentários do blog) por silenciar para não dar maior projeção ao caso. “Houve um 

momento em que a gente pensou: estamos trabalhando para o Roberto Maciel, estamos 

mantendo o foco nele e alimentando as acusações”
26

. 

 

4.2  Espiral do Silêncio (em partes). 

                                                 
23O artigo de opinião da articulista Adísia Sá encontra-se disponível em 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2012/04/10/noticiasjornalopiniao,2817796/consulta-popular.shtml>. 

Acesso em 25 jul. 2012. 
24 O artigo de opinião do articulista José Borzacchiello encontra-se disponível em < 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2012/04/11/noticiasjornalopiniao,2818535/fortaleza-286-anos.shtml>. 

Acesso em 25 jul. 2012. 
25 Entrevista concedida às autoras, no dia 16 de maio de 2012, por e-mail. 
26 Thaís Martins, socióloga e integrante do “Quem dera ser um peixe”, em entrevista concedida às autoras no dia 17 de 

mio de 2012. 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2012/04/10/noticiasjornalopiniao,2817796/consulta-popular.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2012/04/11/noticiasjornalopiniao,2818535/fortaleza-286-anos.shtml
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Tomando como norte os quatro ponto elucidados pelo teórico Antônio Hohfeldt 

sobre a hipótese da Espiral do Silêncio, que, em resumo versam sobre o medo do 

isolamento vivido pelos indivíduos por causa de suas opiniões e sobre a constante busca de 

adequação, há que se fazer ressalvas a aplicação destas enunciações. 

Por mais que ambas as partes tenham decido ignorar uma à outra e não prolongar a 

discussão, houve espaço para que as opiniões fossem manifestadas. E isso se deve ao fato 

de que, com a disseminação das redes sociais, a opinião pública não se resume à mídia 

como defende Tarde: 

 

 A partir destas multidões dispersas, em contacto íntimo, ainda que 

distante, por sua consciência de simultaneidades e da interação criadas 

pela notícia, o jornal criará uma multidão imensa, abstrata e soberana, que 

se chamará de opinião. ( TARDE apud HOHFELDT, 2001, p. 228) 

 

É possível notar que algumas caraterísticas de agendamento como tematização, 

consonância, acumulação ocorrem na esfera pública virtual e a aglomeração de mentes 

gerou o escudo para que ninguém fosse silenciado.  

No meio virtual, o elemento social da maioria coerciva não impossibilita a livre 

manifestação de pensamento, tal como acontecia no final do século XX, quando da 

realização das pesquisas de Noelle-Neumann. “Ao perceberem – ou imaginarem- que a 

maioria das pessoas pensa diferente dela, essas pessoas acabam por se calarem e, 

posteriormente, a adaptarem suas opiniões às dos que elas imaginam ser maioria” 

(HOHFELDT, 2001, p. 230) 

“Para Elizabeth Neumann, a opinião pública é na verdade a opinião da maioria que 

pode chegar a se manifestar livremente, na medida em que tenha acesso aos meios de 

comunicação” (HOHFELDT, 2001, p. 231). Ao contrário do que preconiza Neumann, a 

imprensa não é mais imprescindível neste contexto que se apresenta hoje. 

 

5. CIBERDEMOCRACIA 

 

O substrato teórico que respalda este estudo são as enunciações do filósofo Pierre 

Levy sobre Ciberdemocracia, entendida como a livre manifestação de pensamento e de 

agremiação entre pessoas no ciberespaço, cenário para onde migram os atores que 

compõem a esfera pública. Os três pontos centrais apontados por Lévy que caracterizam a 

Cibercultura, e que também se manifestam na Ciberdemocracia são a “interconexão, a 

criação de comunidade e a inteligência coletiva” (LÉVY, 2010, p. 14). 
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No que diz respeito aos efeitos sobre a democracia, essa transformação da 

esfera pública me parece afetar positivamente os quatro domínios 

estreitamente interdependentes, que são as capacidades de aquisição de 

informação, de expressão, de associação e de deliberação dos cidadãos. 

(LÉVY, 2010, p. 14) 

 

Para o filósofo, a forma como a informação está disposta na rede, retira o monopólio 

da grande mídia e empodera o indivíduo e sua rede de relações na construção e 

disseminação de conhecimento. Esta constatação pôde ser identificada no movimento 

“Quem dera ser um peixe”, visto que por meio das redes sociais, formou-se uma 

comunidade que tomou para si a reponsabilidade de discutir as questões sociais existentes 

na cidade de Fortaleza. Em entrevista às autoras, a socióloga Thaís Martins e uma das 

organizadoras do movimento define o grupo como cidadãos dispostos a questionar e 

intervir politicamente sem orientação partidária e ideológica, ou simplesmente “pessoas que 

querem participar da cidade” e não somente aceitar passivamente as decisões do poder 

executivo. 

A dimensão do ativismo político na internet é apontada por André Lemos. Segundo 

o teórico, a massificação da infraestrutura tecnológica tornou possíveis ações ativistas dessa 

natureza. 

 

 Assim, a constituição da esfera pública mundial, aliada à liberação da 

emissão (primeira constatação) e a potência da descentralização e 

interconexões de informação sob vários formatos (segunda constatação), 

têm implicações políticas profundas e estarão na base do desenvolvimento 

da ciberdemocracia planetária. Aparece aqui o terceiro princípio da 

cibercultura, a saber, a reconfiguração social, cultural e política. (LEMOS, 

2010, p. 26) 

 

A liberdade vivenciada no ciberespaço catalisa o processo de agrupamento e, no 

caso do movimento, foi o elemento central para que ele acontecesse. Interessante notar que 

a observação de Lemos de que “quanto mais podemos livremente produzir, distribuir e 

compartilhar informações, mais inteligente e politicamente atuante uma sociedade deve 

ficar” (LEMOS, 2007, p. 27) concretiza-se no cenário fortalezense.  

Quanto mais as informações sobre as irregularidades na construção do Aquário eram 

espalhadas nas redes sociais, mais pessoas dispunham-se a participar dos encontros 

promovidos pelo “Quem dera ser um peixe”. As reuniões que acontecem na Praia de 

Iracema, chamadas pelo movimento de Inundação, levam desde moradores que serão 
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removidos da comunidade do Poço da Draga
27

 a professores e estudantes universitários para 

ouvir relatos de vida dos habitantes, debater a ilegalidade do projeto e apresentar a 

importância histórica do lugar que será demolido. Firmou-se uma rede de cooperação com 

outros movimentos contestatórios, como o Comitê Popular da Copa
28

, e é com ajuda do 

ciberespaço que as articulações acontecem. 

Partindo da definição de Lemos do que sejam comunidades virtuais é possível 

detectar que os laços firmados entre o grupo estudados constituem essa dimensão, pois 

“uma comunidade virtual é simplesmente um grupo de pessoas que estão (sic) em relação 

por meios do ciberespaço.” (ibidem, p. 101), mas não somente isso, o estudioso afirma que 

é necessário haver identificação e sentimento de pertença ao grupo para que se configure 

uma agregação comunitária. Para além dessa instância virtual, as relações foram trazidas 

para a dimensão física e presencial dentro do grupo. 

É preciso, porém, apresentar o contraponto no referencial teórico concernente ao 

tema, o que é proposto pelo teórico Dominique Wolton. Para ele, transcorre um intenso 

processo de individualização da nossa sociedade que dificultam os vínculos afetivos ou de 

qualquer outra ordem.  

 

Com a internet, nós entramos no que eu chamaria de solidões interativas. 

Em uma sociedade onde os indivíduos estão liberados de todas as regras e 

obrigações, a prova da solidão é real, como é dolorosa a tomada de 

consciência da imensa dificuldade que há em entrar em contato com o 

outro (WOLTON, 2003, p.103)  

 

Sem que houvesse a disposição de “entrar em contato com o outro”, nenhuma 

mobilização teria ocorrido depois do start ocorrido na internet, por meio das redes sociais 

do movimento. Não há a pretensão de invalidar as conjeturas do estudioso, mas é preciso 

observar que a solidão que paralisa deu espaço ao desejo de participação social gregária no 

contexto específico que foi analisado. 

 

5. CONCLUSÃO 

O ciberespaço continua se legitimando como campo plural para o fomento do debate 

público. Longe de supervalorizar a internet enquanto meio, pois compreendemos que esse 

mesmo espaço foi absorvido pelos grandes veículos de comunicação com a finalidade de 

                                                 
27 Comunidade carente que habita há quase um século as imediações da Praia de Iracema 
28 Movimento que mobiliza ONGs, movimentos sociais, organizações políticas e estudantis contra a exclusão social e 

problemas que poderão ser gerados pelas mudanças promovidas pela Copa do Mundo de 2014. 
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reprodução dos seus discursos fora do âmbito da rede digital. No entanto, o objeto aqui 

analisado exemplifica como esse espaço ainda pode se mostrar aberto e propício para a 

pluralidade de expressões e visões. 

Tal conclusão nos leva a afirmar a necessidade de repensar as teorias da 

comunicação, mais especificamente o Agendamento, a partir dos novos formatos de 

relações entre emissor e receptor que a internet nos propõe. Quebrada a barreira entre esses 

dois elementos do processo de comunicação e diversificado o fluxo de agendamento, não 

cabe mais se limitar a ideia de que público é simples sujeito passivo de uma agenda que a 

mídia lhe oferece. Antes, é preciso compreender que são sujeitos e como tais necessitam 

manifestar suas ideias e vivências por meio das ferramentas interativas que o ciberespaço 

apresenta. 

O debate virtual na blogosfera entre o Blog do Roberto Maciel e o grupo “Quem 

dera ser um peixe” é um reflexo dessas novas possibilidades de diálogo que a internet vem 

formando. As ferramentas interativas, os múltiplos enquadramentos e a rede de 

agendamento fortificam o Ciberativismo que não se limitará ao ambiente virtual, mas 

encontrará ecos em ações que se concretizarão fora do ciberespaço, colaborando, assim, 

para a formação de cidadãos mais conscientes e sujeitos de mudanças sociais.  
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