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RESUMO 

 
As novas mídias, principalmente, as mídias sociais tem estado cada vez mais 
presente na vida das pessoas. Desta forma, as “new media” (novas mídias) tem se 
mostrado como uma grande aliada dos assessores de imprensa quando associada 
ao seu caráter democrático em relação a influência na garantia do direito do cidadão 
em ter acesso às ações municipais propagadas pela assessoria de imprensa. 
Sendo assim, o presente artigo busca, justamente, responder se novas mídias tem 
influência na garantia do direito do cidadão em ter acesso às ações municipais 
propagadas pela assessoria de imprensa. Estas ferramentas possuem grandes 
vantagens sobre as mídias convencionais: elas permitem a propagação da 
informação de forma rápida, quase instantânea, além de atingir um grande número 
de pessoas. As mídias sociais também permitem a interação entre poder público e 
cidadão, com o feedback em apenas um clique. 
O presente artigo tem por objetivo, apontar a importância das novas mídias no 
acesso do cidadão à informação propagada pelo poder público municipal. Este 
estudo se tornou possível com a pesquisa bibliográfica, baseada na análise de 
materiais já publicados em livros e artigos científicos, disponibilizados na internet.  
Esta metodologia busca nos mais diversos autores que tratam do tema proposto, o 
embasamento teórico para que o projeto de pesquisa seja coerente, convicto, 
esclareça o tema proposto e atinja os objetivos do estudo. 
É certo que a ascensão da internet e o surgimento destas novas mídias vêm de 
encontro com os interesses do profissional jornalista quando se fala na necessidade 
em buscar novas ferramentas de trabalho para auxiliar no dia a dia da assessoria. E 
as mídias sociais, utilizadas com ética e responsabilidade, auxiliam na busca pela 
democracia, transparência e divulgação das ações realizadas pelo órgão público 
municipal de forma rápida, interativa e com grande alcance de pessoas que, a cada 
dia, estão mais conectadas e adeptas às novas tecnologias. 
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INTRODUÇÃO  

Com o intuito de apontar a importância das mídias sociais no acesso do 

cidadão à informação propagada pelo poder público municipal, este artigo busca 

responder a seguinte questão: as novas mídias influenciam na garantia do direito do 

cidadão em ter acesso às ações municipais propagadas pela assessoria de 

imprensa? 

A globalização e o avanço contínuo da tecnologia tem permitido a criação de 

ferramentas cada vez mais poderosas para a propagação de informação. E as “new 

media” (novas mídias), tem mostrado que podem contribuir de forma significativa 

com o direito do cidadão em ter acesso à informação de caráter municipal. 

Concomitantemente, as novas mídias também auxiliam a assessoria de 

imprensa do poder público na divulgação das ações realizadas. Com as exigências 

por transparência cada vez mais cobradas das instituições governamentais, é 

imprescindível a busca por novas ferramentas e instrumentos de trabalho que 

garantam o direito à informação do cidadão. As mídias sociais, em evidência nos 

últimos anos, são plataformas criadas justamente com o intuito de comunicar e 

transmitir informações para as pessoas de forma rápida, vindo de encontro com 

estes interesses. 

Elas levam uma grande vantagem sobre as mídias tradicionais como televisão, 

rádio, jornal impresso: permite a propagação de informação de forma quase que 

instantânea, atingindo o público com maior rapidez. Além disso, a informação 

propagada pelas mídias sociais tem um alcance muito maior que as tradicionais, 

visto que grande parte da população tem acesso à internet e fica boa parte do tempo 

conectada. 

Com a mudança do estilo de comunicação a partir da adesão da internet, em 

que muitas vezes há uma troca de papeis entre emissor e receptor, é possível 

também uma interação mais eficiente entre o cidadão e o poder público. Isso 

acontece porque o leitor pode dar o feedback de forma fácil e rápida, com apenas 

um clique. 
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A internet, utilizada como uma ferramenta que possibilita a democratização da 

informação significa um avanço da organização governamental que prioriza 

investimentos que permitem a interação entre as duas partes. Porém, é preciso usar 

esta ferramenta de forma a contribuir para o trabalho do assessor, com a mesma 

ética necessária em qualquer outro veículo de informação e, talvez até com mais 

cautela devido, justamente, à rapidez com que tal conteúdo é propagado. 

Logo, a escolha deste tema visa apontar a importância das novas ferramentas 

como as mídias sociais na garantia deste direito – conforme a Lei da Informação -, e 

fomentar maior discussão entre os profissionais do meio sobre o tema, para que 

desempenhem seu trabalho com ética, transparência e sempre atualizados às novas 

formas de comunicação que surgem a cada dia, levando em conta que a revolução 

das mídias está reinventando a comunicação nas organizações. 

Desta forma, a metodologia utilizada neste projeto de pesquisa é a pesquisa 

bibliográfica, baseada na análise de materiais já publicados em livros e artigos 

científicos, disponibilizados na internet.  Esta metodologia busca nos mais diversos 

autores que tratam do tema proposto, o embasamento teórico para que o projeto de 

pesquisa seja coerente, convicto, esclareça o tema proposto e atinja os objetivos do 

estudo. 

A utilização das citações de autores tanto dos livros, quanto dos artigos foi 

crucial, visto que a temática das mídias sociais é contemporânea e ainda tem muito 

a ser explorada. A possibilidade de estudo no campo da internet e as mídias sociais, 

atualmente, como um meio de comunicação de massa é de extrema importância 

visto que, cada vez mais se faz presente na vida das pessoas. 

Teóricos que tratam de assuntos da área da Comunicação Social como Lévy 

(1999), Mcluhan e Fiore e até acadêmicos do campo como Alvarenga e Silva (1999) 

e Lima (2009) que buscam o aperfeiçoamento dos estudos dessa temática é 

extremamente necessário para entender a sociedade contemporânea e como os 

novos meios que surgem - paralelos à evolução da tecnologia -, a afeta. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.1 Mídias sociais e a rapidez na propagação de informação 

 

Não tem como falar em mídias sociais sem fazer a conexão com a Cibercultura, 

mais precisamente com o ciberespaço virtual. Segundo Lévy (1999, p. 92), o 

ciberespaço é “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores”. 

A globalização e o avanço contínuo da tecnologia tem permitido a criação de 

ferramentas cada vez mais poderosas para a propagação de informação. O 

surgimento dessas ferramentas como as “new media” (novas mídias), a exemplo do 

Facebook e do Twitter, tem mostrado que podem contribuir de forma significativa 

com o direito do cidadão em ter acesso à informação de caráter municipal, ao 

mesmo tempo em que também auxiliam a assessoria de imprensa do poder público 

na divulgação das ações realizadas. Como afirma Lévy (1999, p. 32), “as tecnologias 

digitais surgiram, então, como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de 

comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também como 

novo mercado da informação e do conhecimento”. 

As mídias sociais, em evidência nos últimos anos, são plataformas criadas 

justamente com o intuito de comunicar e transmitir informações para as pessoas de 

forma rápida, vindo de encontro com os interesses da assessoria de imprensa 

municipal. Como diz Lévy (1999, p.35) “a conexão direta, ou seja, em rede ou on-line 

(“em linha”) é evidentemente mais rápida”. 

Lévy (1999, p. 93) também afirma que “uma vez que a informação pública se 

encontra no ciberespaço, ela está virtual e imediatamente à minha disposição”. 

Desta forma, as mídias sociais cumprem com o seu papel de propagação de 

informação de forma quase que instantânea. 

A informação digitalizada pode ser processada automaticamente, com um 
grau de precisão quase absoluto, muito rapidamente e em grande escala 
quantitativa. Nenhum outro processo a não ser o processamento digital 
reúne, ao mesmo tempo, essas quatro qualidades. (LÉVY, 1999, p.52) 
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As mídias sociais também levam uma grande vantagem sobre as mídias 

tradicionais como televisão, rádio, impresso: permite a propagação de informação de 

forma quase que instantânea, atingindo o público com maior rapidez. Aliado a isso, 

Lima afirma: 

Essa característica o coloca sempre em primeiro lugar no quesito 
“veiculação da notícia”, visto que, como já mencionado, as informações são 
dispostas em tempo real para o leitor. Tal particularidade mostra uma das 
grandes diferenças entre esse meio e os outros mais comuns, como rádio, 
impresso e TV. No caso do rádio e da TV, muitas vezes, a notícia demora a 
ser viabilizada por conta da necessidade de se respeitar uma programação 
diária ou o intervalo comercial, já no impresso, a notícia só pode ser 
viabilizada uma vez, na edição diária, que não está sujeita a retoques. 
(LIMA, 2009, p. 5) 
 

Além disso, a informação propagada pelas mídias sociais tem um alcance 

muito maior que as tradicionais, visto que grande parte da população tem acesso à 

internet e fica boa parte do tempo conectada. Segundo Lévy (1999, p. 111) “a cada 

minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, novos 

computadores são interconectados, novas informações são injetadas na rede”. 

Confirmando a teoria das mídias sociais como forma de propagação de 

informação com rapidez, Lima afirma: 

Normalmente, quando fazemos algum comentário via internet, a resposta a 
ele vem de forma bem mais veloz e, inclusive, pode suscitar outros 
comentários dos demais leitores, provocando uma comunicação que 
envolve muito mais do que, simplesmente, um emissor e um receptor de 
forma isolada. (LIMA, 2009, p. 5) 

 

1.2 Mídias sociais e a interatividade 

 

Com as exigências por transparência cada vez mais cobradas das instituições 

governamentais, é imprescindível a busca por novas ferramentas e instrumentos de 

trabalho que garantam o direito à informação do cidadão. Lévy (1999, p. 44) afirma 

que “a informática contemporânea – programas e hardware – estão desconstruindo 

o computador em benefício de um espaço de comunicação navegável e 

transparente, centrado na informação”. 
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Além disso, diz que “três princípios orientaram o crescimento inicial do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva”. (1999, p. 127). 

Lévy trata do ciberespaço como uma democracia eletrônica: 

Uma política voluntarista da parte dos poderes públicos, de coletividades 
locais, de associações de cidadãos e de grupos de empresários pode 
colocar o ciberespaço a serviço do desenvolvimento de regiões 
desfavorecidas explorando ao máximo seu potencial de inteligência coletiva: 
valorização das competências locais, organização das complementaridades 
entre recursos e projetos, trocas de saberes e de experiências, redes de 
ajuda mútua, maior participação da população nas decisões políticas, 
abertura planetária para diversas formas de especialidades e de parceria. 
(LÉVY, 1999, p. 185-186) 
 

As mídias sociais permitem a interação entre cidadão e poder público com 

apenas um clique e faz com que as pessoas participem e tenham conhecimento do 

que se passa em seu município e das ações realizadas. De acordo com Lévy: 

A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto 
possível – graças a possibilidades de comunicação interativa e coletiva 
oferecidas pelo ciberespaço -, a expressão e a elaboração dos problemas 
da cidade pelos próprios cidadãos, a auto-organização das comunidades 
locais, a participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente 
afetados pelas decisões, a transparência das políticas públicas e sua 
avaliação pelos cidadãos. (LÉVY, 1999, p.186) 
 

Lévy (1999) também diz que conforme se aumentam as taxas de transmissão, 

a interconexão faz com que ocorra uma mudança na forma de se comunicar. 

Passamos das noções de canal e de rede a uma sensação de espaço 
envolvente. Os veículos de informação não estariam mais no espalho, mas, 
por meio de uma espécie de reviravolta topológica, todo o espaço se 
tornaria um canal interativo. A Cibercultura aponta para uma civilização da 
telepresença generalizada. Para além de uma física da comunicação, a 
interconexão constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava 
um meio informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo 
banho de comunicação interativa. A interconexão tece um universal por 
contato. (LÉVY, 1999, p.127) 

 

A democracia da informação se faz oficial com a criação da Lei da Informação, 

a Lei nº 12.527, que regulamenta o direito do cidadão em ter acesso às informações 

públicas. Desta forma, as mídias sociais e novas ferramentas de trabalho, utilizadas 

em benefício deste direito do cidadão e dever da assessoria de imprensa municipal, 

vem de encontro com estes interesses. “Colocar a inteligência coletiva no posto de 
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comando é escolher de novo a democracia, reatualizá-la por meio da exploração das 

potencialidades mais positivas dos nossos sistemas de comunicação”, (Lévy, 1999, 

p. 196) 

Lévy (1999) acrescenta que as ferramentas da internet, que levam o nome de 

intranet, são cada vez mais utilizadas por empresas ou redes empresariais para sua 

organização interna. Segundo ele: 

A intranet, que tende a se impor como um padrão possui instrumentos para 
correspondência, colaboração, compartilhamento de memória e de 
documentos imediatamente compatíveis com a grande rede externa. As 
transações mais diversas entre os sistemas de informação das 
organizações que usam a Internet tornam-se “transparentes”. (LÉVY, 1999, 
p. 101) 

 

1.3 Marshall Mcluhan e a Aldeia Global 

 

Com a ascensão da internet e o uso, cada vez maior, das mídias sociais por 

parte da população, cabe relembrar o conceito de Aldeia Global proposto por 

Marshall Mcluhan, que há tantos anos já previa que o mundo seria interligado por 

algum meio de comunicação. De acordo com Alvarenga e Silva (2009, p. 1), “aldeia 

global quer dizer que o progresso tecnológico está reduzindo todo o planeta à 

situação de uma aldeia, ou seja, que as pessoas têm a possibilidade de se 

intercomunicar diretamente umas com as outras, independentemente da distância”. 

O conceito de Aldeia Global trata da diminuição das distâncias, da troca de 

experiências mútuas entre pessoas de lados opostos do globo, do compartilhamento 

das culturas. Alvarenga e Silva (2009, p. 2) afirmam que “o princípio que preside a 

este conceito é o de um mundo interligado, com estreitas relações econômicas, 

políticas e sociais, fruto da evolução das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), particularmente da World Wide Web, diminuidora das distâncias 

e promotora da emergência de uma consciência global interplanetária, pelo menos 

em teoria.” 

Mcluhan pode prever o mundo interligado por um meio de comunicação de 

massa, mas não podia prever até que ponto este conceito se tornaria real. Lima 

(2009, p. 1) afirma que “em tempos de era digital, esse conceito nunca foi tão atual 
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e, no entanto, dada à distância da época em que surgiu, ele recebe mais um caráter 

profético do que propriamente contemporâneo”.  

As mídias sociais se mostram como uma arma poderosa sendo utilizada para o 

auxílio no trabalho da assessoria de imprensa de um município visto o grande 

alcance que é capaz de atingir. Como diz Alvarenga e Silva: 

A difusão da internet trouxe mudanças radicais nos hábitos das pessoas, 
diminuindo as distâncias, interligando culturas e criando um novo modelo de 
mundo: o virtual. As fronteiras geográficas caíram nesse mundo virtual 
unificando povos. Hoje, comunidades virtuais romperam com as relações 
interpessoais presenciais, inserindo um novo tipo de relação, onde um 
simples programa de tradução on-line quebra as estruturas da língua e 
permite duas ou mais pessoas interagirem como se estivessem presentes. 
(ALVARENGA; SILVA, 2009, p. 1) 
 

Alvarenga e Silva (2009) dizem que o conceito de Aldeia Global seria um 

paradigma, devido ter aliado a televisão como um meio de comunicação de massa 

sendo o melhor exemplo para essa teoria. Segundo os autores: 

O conceito de Aldeia Global para McLuhan é um paradigma, uma vez que 
ele elegeu a televisão como o meio de comunicação de massa que melhor 
exemplificaria a teoria, já que a forma de comunicação em uma aldeia é 
entre dois indivíduos, ou seja, bidirecional e a televisão, até então, era 
unidirecional. Com a modernização e o crescimento tecnológico, o conceito 
começa a se concretizar não só com a televisão, que com o advento da TV 
digital passa a ser bidirecional, mas também com a ascensão do telefone 
celular e da internet, que interligam o mundo inteiro. (ALVARENGA; SILVA, 
1999, p. 1-2) 
 

A interação que ocorre, então, com o advento da internet, permite que o mundo 

todo esteja conectado como uma grande teia. Segundo Mcluhan e Fiore (apud 

ALVARENGA; SILVA, 2009, p. 2), “essa profunda interligação causaria uma enorme 

rede ou teia de dependências mútuas entre todas as regiões do globo e, desse 

modo, promoveria a solidariedade e a luta pelos mesmos ideais”. 

Alvarenga e Silva (2009) concluem que o conceito da Aldeia Global deve ser 

mais que uma utopia. A Aldeia Global: 

[...] deve ser algo a se buscar pela interatividade e pelo caráter comunitário, 
e não pela sua interdependência e aculturação, com uma sociedade 
engolindo a outra. As diferenças devem ser respeitas. A internet, como 
qualquer outro meio de comunicação, está a serviço de homens, para o 
homem e pelo homem. (ALVARENGA; SILVA, 2009, p.8)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho propôs analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, o uso e 

a influência das novas mídias na assessoria de imprensa municipal, associando a 

essa nova ferramenta de trabalho, o seu caráter democrático quando se trata da 

influência na garantia do direito do cidadão em ter acesso às ações municipais 

propagadas pela assessoria de imprensa. 

A pesquisa bibliográfica confirmou a hipótese de que o surgimento das mídias 

sociais permite a propagação de notícias de forma rápida e com maior alcance, 

como já previa o conceito de Aldeia Global de Marshall Mcluhan, além de 

proporcionar maior interação entre poder público e cidadão. 

É certo que a ascensão da internet e o surgimento destas novas mídias vêm de 

encontro com os interesses do profissional jornalista quando se fala na necessidade 

em buscar novas ferramentas de trabalho para auxiliar no dia a dia da assessoria. E 

as mídias sociais, utilizadas com ética e responsabilidade, auxiliam na busca pela 

democracia, transparência e divulgação das ações realizadas pelo órgão público 

municipal, de forma rápida, interativa e com grande alcance de pessoas que, a cada 

dia, estão mais conectadas e adeptas às novas tecnologias. 
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