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O objetivo deste trabalho a ser apresentado no XII Congresso Alaic é confrontar a 

abordagem feita sobre a cidade no facebook e em outros meios de comunicação 

convencionais de jornalismo. É um estudo inicial com fundamento na Teoria da 

Agenda Setting e tem a sua pesquisa empírica baseada em publicações, em uma 

seleção de relatos concernentes à cidade e em entrevistas.  

 
Resumo  

 

Este trabalho trata do cotidiano da cidade narrado em redes sociais que se 

conectam por meio de suporte digital. A falta de abordagem de assuntos de 



 

interesse público por parte dos impressos, daqueles que mais interessam à 

cidade, que é justamente o voltado para os aspectos locais que permeiam a vida 

dos seus moradores, é inevitavelmente exposta nesta análise, uma vez que muito 

frequentemente estes acontecimentos não escapam ao olhar do morador que, 

agora, passa a poder propagar suas notícias para além do face a face. Para tanto, 

mergulhamos no universo do facebook e pinçamos posts representativos desta 

situação complexificada em que a notícia é identificada, elaborada e formatada 

pelo usuário da própria rede, e, em seguida, é transferida para outros meios de 

comunicação, não sem agregar características do local onde é gerada. Para 

também contextualizarmos uma relação entre relatos análogos da cotidianidade, 

só que em momentos diversos, nos valemos de autores como Antônio Risério 

(1993), para descrever Caymmi, Nelson Traquina (2005) e Maxwell McCombs 

(2009), para caracterizarmos a noticiabilidade e o agendamento, e Jenkins (2009), 

para destacar a transmidiação, muito embora o cerne deste trabalho esteja na 

constatação de que a forma como se está a proceder nos leva a uma reavaliação 

do jornalismo e do serviço jornalístico que é prestado diante das novas redes 

sociais, em que cidadãos se tornam autônomos e capazes de interferir no 

agendamento, antes privilégio da agenda da mídia e da agenda política. 

 
Introdução 
 
As redes sociais têm servido para divulgar muito do que não é noticiado pelos 

jornais convencionais e até pautá-los. Este fenômeno pode ser facilmente 

constatado na amplitude do mundo digital. Também, engajamentos e movimentos 

sociais se iniciam ou recrudescem a partir das possibilidades comunicacionais 

oferecidas pelas redes que se alastram e alcançam os mais recônditos e/ou 

oprimidos espaços comunitários. Este assunto tem sido tema de debates e 

inúmeros congressos se organizam com esta temática, assim como publicações 

são editadas para discutir esse tipo de processo. Em muitos casos, aborda-se o 



 

movimento social que se realimentou com o suporte das redes ambientadas na 

internet ou a rede social que mediou esses movimentos de engajamento. Este 

trabalho irá perscrutar esta relação midiática que se estabelece com a informação 

que se assume como notícia a partir da elaboração e propagação entre usuários 

na rede social. 

 

Diariamente, a rede European Communication Research and Education 

Association (Ecrea), sediada na Bélgica, e administrada pelo professor da Free 

University of Brussels e da Charles University, Nico Carpentier, distribui anúncios 

e informativos sobre  os mais diversos eventos, em centenas de cidades, voltados 

para essa temática que passou a ser alvo do olhar de pesquisadores nas 

comunidades acadêmicas, sobretudo a partir do ano passado quando vários 

movimentos eclodiram na Europa, no Brasil e na Turquia. Trazemos alguns 

trechos de mensagens reenviadas por e-mail pelo Ecrea, com autoria e data, ao 

final da transcrição, como ilustração desta atenção voltada para o fenômeno 

iniciado com a ajuda das redes sociais: 

 

1)  The Civic Media Reader (MIT Press, 2015), edited by Eric Gordon and Paul 

Milhailidis, will provide a thorough exploration of the relationship between citizens, 

technologies and engagement in a global context and serve as a shared 

framework for this emerging discipline. 

 

The book is divided into five sections– Big Picture, Modes of Engagement, 

Institutions and Organizations, Activism and Participation, and Methods and 

Collaborations– each with a host of sections that investigate how civic technologies 

are affecting certain policy domains, civic practices, or facilitating more efficient or 

meaningful participation in contemporary society 1 . (Eric Gordon and Paul 

                                                        
1 Tradução nossa: The Civic Media Reader (MIT Press, 2015), editado por Eric Gordon e Paul 
Milhaidis, vai oferecer uma profunda exploração sobre a relação entre cidadãos, tecnologias e 



 

Milhailidis, Engagement Lab, Emerson College, endereçado em 26 de março 
de 2014). 
 

2)  The Laboratory for Internet Studies is pleased to announce a call for papers for its 

second conference on the Internet and social media, titled “Social Media and 

Social Movements,” to be held in St. Petersburg, Russia, on September 18-19, 

2014. 

 

The rise of social media simultaneously opened new opportunities for “traditional” 

(face-to-face) social movements and proved a platform for online movements that 

have weak (if any) offline activities. The relationship between social media and 

social movements calls for revision of ‘classic’ research topics that have been 

studied by social movement scholars (e.g. the role of social media in mobilization, 

protest and coalitions building), as well as a reflection on completely new questions 

that have resulted from the emergence of online movements (e.g. what is the 

social space of online-movements, what are the forms of virtual activities) 2 

(Laboratory for Internet Studies, National Research University Higher School 
of Economics, endereçado em 25 de março de 2014).  

 

                                                                                                                                                                         
engajamento no contexto global e servirá como um enquadramento compartilhado para esta 
emergente disciplina. O libro será dividido em cinco seções – Grande retrato, Modos de 
engajamento, Instituições e Organizações, Ativismo e Participação, e Métodos e Colaborações – 
cada um com seções que investigam como as tecnologias cidadãs estão afetando o domínio de 
certas regras, práticas cívicas, ou facilitando de forma mais eficiente ou significante a participação 
na sociedade contemporânea.  
2 Tradução nossa: O Laboratory for Internet Studies tem o prazer de anunciar a chamada de 
artigos para a segunda conferência sobre internet e medias sociais, entitulada “Media social e 
movimentos sociais” que acontecerá em St. Petersburg, Rússia, em 18 e19 de setembro, 2014. O 
crescimento das mídia sociais simultaneamente abriu novas oportunidades para “tradicional! (face-
a-face) movimentos sociais e apresentou uma plataforma para movimentos online que tem 
enfraquecido (se é que existem) atividades off-line. A relação entre media social e movimentos 
sociais  convida para uma revisão de pesquisa em tópicos clássicos que têm sido estudados por 
pesquisadores de movimentos sociais (isto é, o papel da mídia social, em mobilização, construção 
de protestos e coalisões), assim como uma reflexão sobre novas questões que têm sido resultado 
da emergência de movimentos online (e.g. o que é o espaço social dos movimentos online, que 
são as formas de atividades virtuais). 



 

 

3)  The Ethnicity and Race in Communication Division (ERIC) of the International 

Communication Association (ICA) invites you to register for its Seattle 2014 pre-

conference, “The Cultural Politics of Protest - Confronting Social Justice and 

Inequality in Communication Studies”(Dept. Of Media and Communication 
Studies, Karlstad University, Sweden, endereçado em 24 de março de 2014)3. 

 

Neste último evento da lista, o site para o qual é remetido o leitor historia os 

protestos em Seattle em 1999, a chamada A batalha de Seattle, que foi a maior e 

uma das mais importantes demonstrações públicas na história moderna dos 

Estados Unidos. O protesto tornou-se uma intervenção importante para chamar a 

atenção para uma forma de governança corporativista que não estava sendo 

questionada, e que atingia os trabalhadores do capitalismo neoliberal, e se 

somava à desigualdade que produziria no mundo. O que impressionava no 

protesto é que este não foi organizado por um grupo específico, ou baseado em 

uma orientação política. O protesto consistiu em uma gama de interesses e 

grupos, de ONGs, de ativistas anti-globalização, sindicatos, e ambientalistas, que 

se juntaram e organizaram um dos maiores do gênero, o qual apontava para o 

colapso do WTO (World Trade Organization). Tudo isso com uma panfletagem 

digital, também alternativa aos meios de comunicação omissos às causas sociais.  

 

Na comunidade reconhecida como de Salvador, na Bahia, no Brasil, por se tratar 

de pessoas geograficamente situadas aí, as redes também foram permeabilizadas 

sem que se perdessem as peculiaridades do chamado “povo baiano”, conhecido 

pela hospitalidade, pelo estilo pacífico, pela “preguiça”, pela imobilidade, etc. 

Notadamente, as ações de divulgação de questões por meio das redes também 

                                                        
3 Tradução nossa: The Ethnicity and Race in Communication Division (ERIC) of the International 
Communication Association (ICA) convida você para se registrar para o Seattle 2014, pré-
conferência, “A Política Cultural do Protesto – Confrontando Justiça Social e Desigualdade nos 
Estudos Comunicionais” (Dept. de Mídia e Estudos em Comunicação, Karlstad University, Sweden) 



 

alcançariam sucesso aí. E, se percebe, passaram a ser utilizadas com frequência 

para o agendamento das agruras de uma cidade que há muitos anos vem 

sofrendo uma transformação abrupta na sua urbanidade, seja por destruições por 

demolições ou por incêndios de edificações que faziam parte de sua paisagem, e, 

também, pela falta de um canal para discussão sobre o real efeito dessas 

modificações.  

 

Em Salvador, nestes últimos 10 anos, circulam três jornais impressos diários, há 

seis emissoras de televisão com uma baixa proporção de produção local e 

possivelmente três dezenas de estações de rádio AM e FM, sendo que apenas 

quatro destas últimas com jornais radiofônicos. O jornalismo praticado nestes 

meios de comunicação se caracteriza pelo estilo convencional, sem investimento 

em grandes reportagens na maior parte de suas edições, sem a busca de 

matérias de indiscutível interesse público, que não sejam as pautadas da forma 

prevista por seus profissionais de redação.  

 

Diante destas lacunas, as redes sociais têm sido uma forma de compensar a falta 

de uma discussão promovida mais amplamente pelos meios de comunicação de 

massa, com maior intensidade e frequência sobre o cotidiano dos que moram em 

Salvador. É importante lembrar que o dia a dia desta cidade sempre suscitou 

narrativas, produzidas em variados meios de expressão, justamente pela 

atmosfera carregada de peculiaridades culturais. O jornal A Tarde, por exemplo, 

sempre reservou o espaço necessário para a abordagem de situações típicas do 

viver baiano, em seções que não se confundiam com as páginas destinadas para 

a reportagem de rua. Cronistas do modus vivendi de Salvador, como a professora 

e folclorista da Universidade Federal da Bahia Hildegardes Viana escrevia 

passagens recheadas de aspectos da baianidade e publicou A Bahia Já Foi Assim 

(VIANNA, 2000), em que tratou de vários temas, assim como de vivências 

semelhantes às que levaram Caymmi a fazer seus relatos musicais tão presentes 



 

no seu cancioneiro. “Chegaram até nós alguns cantadores, já velhos, a maioria 

sem voz, vivendo do passado distante, alimentados pela piedade dos que tinham 

conhecido seus momentos de triunfo” (VIANNA, 2000, p.159). Caymmi, como um 

integrado à cena baiana, um nativo, narrou obtendo sucesso o próprio contexto, 

com intimidade. Se estivéssemos tratando de produção acadêmica, certamente 

poderíamos considera-lo um pesquisador participante: 

 

Caymmi viveu entre pescadores, vendedoras de acarajé, 

candomblezeiros, etc. Ele fala desde o seu ambiente natural, 

seguindo uma tradição. Diversamente, os modernistas, 

embora não precisassem ir à África ou buscar inspiração e 

civilizações desaparecidas, tiveram que adotar uma postura 

etnográfica diante da cultura brasileira. Como disse Bopp, 

descobriram de repente um Brasil que para eles mais parecia 

“um país de utopia”, em todo o seu frescor “primitivo”. 

Oswald foi ler sobre os índios e adquiriu um conhecimento 

literário do assunto – o que em nada o diminui, é claro. E 

Mário foi típico representante desse etnografismo modernista 

(...) Bem Caymmi se dirige com naturalidade a Iemanjá. É 

uma coisa que lhe é familiar. Pertence ao seu mundo 

(RISÉRIO, 1993, p. 17).  

 

Abordar o que se conhece, o que se vive, faz da narrativa um relato mais 

categórico, com maior intimidade ou sensibilidade em relação ao assunto que se 

quer abordar. Para Risério, Caymmi levava para suas canções a própria 

experiência dentro do universo baiano, portanto, seria uma narrativa também 

descritiva de uma realidade. Então seria como um compartilhamento de ações que 

o inspiravam. 

 



 

Caymmi fez a composição porque a preta pontual passava 

toda noite pela rua, tabuleiro à cabeça, entoando o pregão 

nagô. Era um fato cotidiano na vida de sua cidade. Do 

mesmo modo a poesia praieira pode sugerir a construção 

nostálgica, mas é documental. Há uma ambivalência aí, mas 

é diferente  do sonho romântico civilizado. Caymmi é nativo e 

contemporâneo (RISÉRIO, 1993, p. 12) 

 

Tanto Caymmi quanto Hildegardes Vianna atuaram, em uma certa medida,  como 

repórteres que têm como objeto do seu relato a cidade. As duas narrativas são 

formas de reportar a cidade, buscá-la como inspiração para os diversos registros, 

os quais acontecem a partir de uma iniciativa que se configura com o narrador. 

Traquina (2005, p. 56) explica que competia ao jornal buscar a notícia, daquelas 

que pudessem interessar ao leitor. Assim, segundo ele, surgiu “uma nova figura no 

jornalismo” – o repórter, que “iria ganhar um lugar de prestígio social”. 

Associamos, então, nesta ação de contar sobre a cidade o ímpeto do narrador. 

 

Depois de rever o caminho de construção da própria reportagem, uma vez que os 

jornais se organizaram sobretudo para poder publicá-las e assim reter a atenção 

do seu público, Traquina chega às “sociedades democráticas” nas quais, segundo 

ele, ninguém controlaria o jornalismo graças às novas capacidades oferecidas 

pela internet aos jornalistas e ao público.  

 

(...) a proliferação de canais e a explosão de locais de 

comunicação e de informação, nomeadamente os milhares 

de sites no ciberespaço, as novas oportunidades de acesso 

aos jornalistas para as vozes alternativas da sociedade, são 

fatores que apontam para a debilitação do controle político 

do jornalismo e para a existência dum campo jornalístico que 



 

é cada vez mais uma arena [grifos do autor] de disputa entre 

os membros da sociedade (TRAQUINA, 2005, p. 210).  

 

Conforme McCombs (2009), na seleção diária e apresentação de notícias, os 

editores e diretores de redação se atêm e influenciam o público quanto ao 

entendimento das questões mais importante do dia. E esta condição de delinear a 

saliência dos assuntos na agenda pública é que vem a ser chamada de 

agendamento dos veículos de notícias. A agenda do público passa a ter também 

uma grande influência sobre ela mesma e sobre as demais, da mesma forma 

como se referem Habermas (1984) e Thompson (2008) aos cafés no século 19, 

onde se repercutiam as notícias que contribuíam para a formação da opinião 

pública, a qual se realimenta com o mesmo agendamento. 

 

No caso da Internet, especificamente no facebook, além de uma agenda 

decorrente dos meios de comunicação, a pulsão é também a de se dividir 

experiências vivenciadas. O dispositivo favorece a essa cultura do 

compartilhamento, alçando muitos acontecimentos ao status de notícia, dada a 

repercussão muitas vezes alcançada. Diferentemente do posicionamento do 

jornalista profissional que utiliza a internet como instrumento auxiliar do seu 

trabalho profissional e que tem o direito e o compromisso de fazer uso das 

informações contidas nelas da melhor forma possível.  

 

Experiências compartilhadas 
 
A ideia de compartilhar um pensamento, uma indignação, uma foto, pode se 

mostrar despretensiosa e pode ser executada sem tantos recursos ou condições 

técnicas nas redes sociais. Entretanto, e a despeito disto, o seu efeito pode ser 

intenso, como aconteceu com o post publicado uma única vez, em 23 de março de 

2014, por uma estudante de arquitetura, de 23 anos, com graduação prevista para 



 

o final deste ano. O post fez o próprio caminho na rede social sendo replicado e 

repercutido exaustivamente. Em quatro dias a foto que Adrielly Carneiro postou 

extrapolou o universo dos seus amigos de facebook, obtendo 182 curtir, com 

1.392 compartilhamentos.  

 

Adrielly Carneiro tinha socializado a foto de um piso táctil, feito para orientar 

pessoas portadoras de deficiência visual nas ruas. Tudo estaria conforme o 

previsto e sem novidades, se não tivesse havido uma falha no assentamento do 

equipamento que integra a reforma no bairro da Barra, em Salvador, Bahia, a qual 

já vinha sendo muito comentada dentro e fora da rede, assim como a 

administração da cidade e as obras feitas às pressas pelo governo municipal. O 

desenho do piso instalado acompanhava o padrão dos demais materiais utilizados 

naquele chão e, surpreendentemente, levava o usuário do sistema direto para a 

parede (veja Figura 1), assim como os internautas à indignação. O piso passou a 

sintetizar a insatisfação e suscitou o recrudescimento de questões relacionadas ao 

despreparo, à negligência, à demagogia e à má qualidade da reforma proposta e 

executada pela administração pública. 

 

Neste caso específico, o piso havia acabado de ser instalado na Avenida 

Oceânica, no bairro da Barra, em Salvador, como parte das obras de 

requalificação promovidas pela Prefeitura Municipal. A ação por si só foi motivo de 

polêmica por se tratar de uma área considerada patrimônio cultural da cidade, 

mesmo que apenas objetos dentro dela sejam tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) ou pelo Estado. 

  



 

Figura 1: Piso táctil em direção à parede 
 

 
 

Figura 2: Sucesso no facebook vai para portal de impresso. 
 

 



 

O fato de ter se espalhado, de ter se tornado um viral fez com que os vários 

jornais impressos, em suas versões online, telejornais e programas do tipo 

“sensacionalista”, como Bocão e Varela, exibidos pelas TVs Record e Band, 

repercutissem a informação produzida por Adrielly Carneiro. Se fosse jornalista, a 

estudante de arquitetura teria sido a autora de um “furo”, ou seja de uma 

novidade, de uma informação inédita, por ter publicado uma notícia que não tinha 

sido abordada ainda por nenhum outro meio. O post, que acabou sendo 

reproduzido, também, nos meios tradicionais, igualmente estimulou outros 

internautas a produzirem fotos de outros locais onde o problema, é verificado até 

há mais tempo (veja Figura 3, abaixo). 

 
Figura 3: Piso táctil na Av. Manoel Dias leva ao poste 

 

 
 

Para Adrielly Carneiro, o sucesso do seu post no facebook foi uma surpresa. Ela 

se referiu à experiência em entrevista feita por esta autora via facebook, três dias 

depois da publicação da foto, conforme transcrição abaixo: 

 



 

Pergunta: Foi você quem fez a foto do piso táctil que 
guiava o usuário até a parede?  
Resposta: Sim, eu tirei a foto com o celular de uma amiga 

polonesa, justamente quando fui mostrar as obras da copa 

para ela. nós duas ficamos impressionadas com a situação 

 

Você é arquiteta? 
Não. Eu sou estudante de arquitetura, mas já fiz iniciação 

cientifica com o professor Xico Costa, do Visões Urbanas. E 

já estagiei por um tempo na Fundação Mário Leal Ferreira, 

num setor que trabalhava com acessibilidade. 

 

Você tinha ideia que o post teria todo esse acolhimento? 
Não imaginava que ia ser tão compartilhado, já postei coisas 

do tipo, mas sempre pensando que só os meus amigos 

estudantes iriam comentar. Quando uma prima e um 

professor compartilharam, achei curioso. Depois fui tomar 

uma água e vi 20 compartilhamentos (já estava me 

achando). Então quando fui dormir e acordei no outro dia, 

tinham 300 compartilhamentos!! 

 

Você ficou temerosa? Alguém procurou você por algum 
motivo? 
Sim, depois disso fiquei até com medo da exposição, pensei 

em apagar o post, mas resolvi deixar. Só quem me procurou 

foi um jornalista do Correio, me pedindo autorização para 

publicar a foto em uma nota do jornal. O metro1 postou a foto 

sem o meu nome, e depois de um tempo eles corrigiram. 

Eles publicaram como “Leitor do Metro1”. Eu não me 



 

preocupei porque a maioria dos veículos de Salvador são 

copia e cola, então depois que estava no Metrópole, estava 

no Bocãonews, no Varela news, etc. O metro1 foi o primeiro 

e publicar. 

 

Você então foi à Barra ver o resultado da reforma. Qual a 
sua impressão geral? 
Não gostei da qualidade da reforma da Barra e nem das 

propostas que tenho visto para o Rio Vermelho. Penso em 

fazer meu trabalho final de graduação justamente com 

alguma intervenção por aqui 

 

Por que você acha que o seu post foi tão replicado? 
Eu acho que bombou porque é um problema que qualquer 

leigo consegue identificar, e estava em uma obra polêmica 

da cidade. Então a insatisfação das pessoas com este gasto 

tão alto, em uma obra com péssima qualidade chegou ao 

ponto de transformar uma denúncia que ao meu ver, era 

muito comum, em algo notável. Digo notável pela divulgação 

que teve. Eu realmente não acho que aconteceria outra vez, 

de repercutir tanto, porque todos os dias vemos nos jornais 

coisas muito mais graves que um piso tátil errado. E as 

pessoas veem, mas a indignação delas não resolve. Este 

caso foi resolvido porque era uma correção muito simples. 

Mas a cidade está cheia de problemas assim, que qualquer 

um pode ver.  

 

Você acha que se repercutiu bastante a derrubada da 
balaustrada, durante a mesma obra, por exemplo? No 



 

seu entendimento crítico, isso teria a mesma escala de 
importância do erro do piso táctil?  
Para mim tem. O fato é que explicar a questão do patrimônio 

a pessoas que não estão acostumadas a lidar com isso é 

complicado. Então não incomodou tanto a todos ver a 

balaustrada sendo substituída, para a maioria das pessoas é 

comum a substituição pelo novo. Estamos vivendo um tempo 

em que tudo é muito descartável” (entrevista feita por rede 

social, em 26 de março de 2014). 

 

A autora do post ficou surpresa e temerosa depois de ter exercido o seu direito de 

publicar um assunto diretamente relacionado a si, e decorrente da sua vivência 

pessoal, e da experiência profissional. Ela também menciona como vê o 

jornalismo que serve à cidade em que vive ao dizer que se copiam e colam as 

informações nos diversos meios. 

 

O sucesso de redes sociais como o facebook se deve justamente por um 

complexo de circunstâncias que a fazem extremamente atrativa para uma nova 

classe de usuários que se forma, um público que se modela com base 

principalmente na interatividade sem limites a que passa a ter direito e controle, 

que significaria a possibilidade de interferir e de fazer com as próprias mãos, 

transgredindo assim os cânones do próprio jornalismo que até então era o único 

meio de publicizar ideias. O facebook depende de iniciativa e disposição do 

próprio usuário, que fará o uso da mídia do jeito que lhe convier.  

 

É aí que se valorizam todos os tipos de iniciativa. A novidade é, também, que as 

redes sociais atraíram a atenção do impresso que se deixa pautar pelo facebook e 

por outras mídias sociais, verificando-se o processo de transmidiação (JENKINS, 

2008). Entretanto, mesmo com a entrada do jornalismo digital em cena, o 



 

impresso muitas vezes se exime de oferecer um confronto de ideias mais evidente 

ou participativo que se constitua em um diálogo menos protocolado e ao qual o 

jornalismo precisaria se incorporar para imprimir agilidade. Em vez de aprofundar 

o assunto evidenciado pelas redes sociais, buscando respostas como se faz em 

uma reportagem comum em que se procura responder a todas as perguntas 

associadas ao assunto, o jornalismo impresso vem se concentrando, em muitas 

ocasiões, na reprodução do que é questionado no meio digital, como se apenas 

repetisse a questão levantada.  

 

Vejamos o caso do post de Adrielly Carneiro. Os demais meios apenas 

reproduziram o post porque este foi multiplicado, mas o assunto em si que motivou 

o post ficou, de alguma forma, em segundo plano e não foi contemplado. Nenhum 

repórter apurou o porquê do descaminho da instalação do piso táctil ou foi buscar 

com os deficientes visuais o entendimento deles sobre o que havia ocorrido, o 

problema que é apenas mais um a ser enfrentado nas ruas de Salvador. Nos 

demais meios, o assunto em vez de ser perscrutado, ou investigado, uma vez que 

jornalistas têm a incumbência de buscar as respostas, ficou apenas como 

replicação, sem uma busca pelo esclarecimento de autoridades ou com a empresa 

que cometeu o deslize. 

 

Também, no que se refere à linguagem, o facebook se diferencia do jornalismo 

tido como clássico, descrito por Lage (1998). Este autor menciona a forma 

coloquial, a incorporação de neologismos, as denominações de objetos novos, 

atualizações, as referências, tudo isso dentro de uma conciliação entre a 

comunicação eficiente e a aceitação social do jornalismo (LAGE, 1998, p. 38-39). 

Tudo isso é apropriado pelo facebook que passa a ser um suporte para a relação 

entre emissor e receptor, com o avanço para o leitor da desconstituição do 

gatekeeping que até então era determinante para a publicação dos assuntos e até 

para os enquadramentos da notícia.  



 

 

A questão do modo local de expressão em meios tradicionais depende da matriz 

de produção que geralmente não a considera. É comum o repórter do Sul e 

Sudeste do país ir para o Norte e Nordeste levando com ele o seu sotaque. Nos 

jornais, mesmo os locais, há a incorporação de um modus operandi que se adapta 

mas que nem sempre reconhece toda a realidade do lugar em que está atuando. 

No facebook, os regionalismos são assumidos, porque são a própria expressão do 

emissor da informação, não há um mediador. É o criador do post publicando do 

jeito e no momento que deseja. Não que não haja padronizações ou códigos 

próprios de uma linguagem específica que se forma paulatinamente. Mas o jeito 

das pessoas é inerente e reflete a sua cultura que, de alguma forma, está 

impregnada nas suas ações. No caso da Bahia, as particularidades aparecem 

continuamente. A língua na Bahia tem convenções e vocabulário diferenciados 

que se apresentam, também, nos diálogos travados pelo facebook, publicamente. 

 

Considerações finais 
 

Dentro da perspectiva das redes sociais, interessa, também, estudar os 

regionalismos encontrados nos debates sem fronteiras processados via internet. E 

dentro disso, que ainda não possui um nome, ressaltamos uma amostra do que a 

chamada baianidade pode produzir a partir de um post que ganhou amplitude. 

 

A troca de informações via facebook faz parte das práticas da internet. Muitas 

vezes esta informação é jornalisticamente relevante o que contribui para que 

sejam subvertidos os percursos previstos, os quais se originariam no meio de 

comunicação tradicional para ganhar repercussão na agenda do público. Com a 

internet e as redes sociais, o trajeto da notícia passa a ser originado na agenda do 

público com frequência e então a informação é aproveitada pela agenda da mídia, 

tipificando a transmidiação a partir do meio digital.  



 

 

Neste escopo estão as questões relativas aos regionalismos que também migram 

para a internet e se constituem no diálogo que se verifica no facebook. Carece de 

um maior aprofundamento e análise este processo comunicacional ainda difuso, 

ainda a esmo, que se instala pelas infovias. Embora, quando se fala de internet, a 

principal ideia seja a da comunicação imediata e sem fronteiras, os regionalismos 

continuam existindo e exercendo uma influência nas relações. Eles estão 

presentes inclusive no conteúdo dessas relações dialógicas delimitando espaços e 

tempos na expressão via internet. Daí a existência de uma prática bastante 

característica nas produções e trocas de informações pela internet, 

especificamente pelo facebook, que a partir daqui carece de uma maior 

investigação, até de forma a compará-la com as características que acabariam 

não resistindo na televisão, por exemplo, onde o padrão de comunicação e 

propagação de notícias, via telejornalismo, se consolidou.  

 

Na internet, ainda não se constituíram padrões e a sua linguagem ainda está 

sendo forjada. Dificilmente este processo se alienará ou desdenhará da 

coloquialidade encontrada nos posts e nos diálogos que se sucedem na rede 

social, no facebook. 
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